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•••••••••••••••••••••••• -· Zararları devam 
edip gitmektedir 

İnebolu vapuru faciasının bir 
çok ocaklar söndürdüğünü, bir 
çok ana ve babalara kanlı göz 
yaşlan döktürdüğünü biliyoruz. 

Vapurun batmasiyle hasıl 

olan can ve mal zararı tesbit 
edilmiştir. Fakat bu hadisenin 
doğurduğu bir vaziyetten ulusal 
ekonomimiz adına tehaddüs 
eyliyen zarar hlla devam edip 
gitmektedir. Miktan da ölçüle
miyor. Bunun nerede duracağı 
da kestirilemiyor. 

Hepimiz hahrlarız ki lnebolu 
faciasını, Çanakkale vapurunun 
geçirdiği kaza takip etmiş, de
niz yolları idaresi umumi efka
rm heyecanı, resmi makamla
rın hassasiyeti karşısında telaşa 
düşmüş ve lskenderiye posta
lannı kaldırarak bu hattaki 
vapurlan da münhasıran Türk 
limanlan arasında işletmek ka· 
rannı aJmııh. 

O zaman için bu karar za
ruri telikki edilebilirdi. 

Lakin deniz yollannda emni· 
yeti temin için hiikumet hususi 
vapurculuk ıirketinia elindeki 
yapurları da deniz yollarına 
satın aldırtb. Kabutaj hakkı 
münhaııran devlete geçmiı 
oldu. 

Şimdi idare, ihtiyaca kifi 
vapurlara sahiptir. Bununla be· 
raber lskenderiye postalarım 
tesisi dütünmemekte, daha 
doğrusu inşa ettirilecek yeni 
vapurlann eline geçmesini bek
lemektedir. Yeni vapur inşası 
etrafında Ankarada yapılan 
temas ve müzakereler maale· 
ıef müsbet Lir netice verme· 
miıtir. Yeni müzakerelerin 
ne zaman başlıyacağı, nasıl 
bir istikamet alacağı, vapurla· 
nn inıasının kaç sene süreceği 
de meçhuldür. 

Eğer devlet denizyolları mut
Jaka noktai nazannda ısrar 

eyliyecek, Mısır seferlerini yeni 
vapurlar meselesine bağlıyacak 
olursa daha çok uzun yıllar bu 
hat üzerinde ümit beslememek 
icap eder. 

Mısır seferleri mevzuubahs 
edilince birçok kimseler bunu 
bir şeref meselesi bir propa
ğanda davası olarak ele alı
yorlar. Keyfiyeti yaloız bu 
noktadan mütalea eylemek 
çok yanlıştır. Filhakika Türk 
bayrağının yabancı limanlarda 
gezdirilmesi bir şeref ve bir 
propağanda vasıtadır. Lakin 
lskenderiye seferlerinin tekrar 
tesisini istemenin biricik esbabı 
mucibesi bu değildir. Asıl dava 
bu seferlerin ilgasından ulusal 
ekonomimizin gördüğü ve 
görmekte olduğu zararlardır : 

1 - Yunanistana yapılan 
ihracat navlunları eskiden mem· 
lekette kalıyordu. Bugün kü· 
çük küçük Yunan vapurları 
haftada bir iki defa limanımıza 
gelerek eski tarifelerin aşağı 

- Sonu 2 ıncı salu/edr -
"Hakkı C>cnkot!;;1u. 

Necaşi Asamblede söz söyliyeceği sırada ltalyan Dr. ARAS 
gazetecileri: " Katil harb meydanına dön, 

kahrolsun fellah ,, diye bağırdılar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cenevre, 1 (Ö.R) - lmpa· 
ratorlar imparatoru Necaşiye 

ltalyan gazetecileri tarafından 
rava görülen hareket bütün 
Avrupa merkezlerinde hayret 
ve teessüfle karşılanmışbr. Bu 
hareket milletler cemiyeti oto· 
ritesine karşı bir tecavüz sa· 
yılmakta dır. 

Hadise şöyle olmuştur. 
- Arjantin delegesi nutku

nu bitirince asamble başkanı 

Van Zeeland ayağa kalkmış 
ve: 

- Söz Sa Najeste Haile Se
lasiyenindir, demiştir. 

Necaşi mağmum bir tavırla 
yerinden kalktığı zaman salon 
sanki hiç kimse yokmuş gibi 
derin bir sessizlik içindeydi. lm
paratorlukıuz imparator kürsü· 
ye ilerlemiş ve basamaklarını ya
vaş yavaş, vakarla çıkmıştır. 

Denilebilir ki Necaşi o sırada 
bütnn milletinin matemini an
latan bir tavırla ve acı bir gü
lümseme ile söze başlamak 
üzere idi. 

Sekiz ltalyan gazetecisi tevkif edildi 
·~···························································································· 

Jmparatorluksuz impaıafnr Haile SPJfısiye 
Gazeteciler balkonunda iki Diye yüksek sesle bağrrmıı-

saf teşkil ltalyan gazetelerinin Jardır. ltalyan gazetecileri elle· 
baş muharrirleri, direktör ve rinde bulunao düdük •e sak-
muhabirleri ıslık çalmıya baş- sifonları öttürememişlerdir. 
lamışlar ve Necaşiye: Böyle hir ),ldise a~amble 

- Katll, harp meyda- tarihinde ilk defa vaki olu
nına dön •• Kahrolsun tel· yordu. Romanya dış itleri ba
lah.. kanı Titüleako bu tecavüze 

müteessir olarak ayağa kalkmış 
ve ltalyan gazetecilerine doğru 
dönerek: 

- "Bu vahşiyane usul -
lerl bırakınız .. " 

Diye bağırmıştır. Romanya 
dış bakanıoın bu kibarca mü
dahalesi alkışlarla karşılanmış
tır. Yine ilk defa olarak asam
ble reisi Cenevre kantonu po
lisine müracaat mecburiyetinde 
kalarak ltalyan gazetecilerinin 
tardım emretmiştir. Polisler 
ltalyar gazetecilerini dışan 

1 
çıkarır.arken boğuşma olmuş 
ve gazeteciler tevkifhaneye 
götiirülmüıtür. Tevkifhaneye 
sevkedilenier arasında bir çok 
faşist ileri gelenleri de vardı. 

Cenevre, l (Ô.R) - Müddei
umumi ve poli• direkHSrO te-
lefonla görüştükten sonra ltal· 
yan gazetecilerini sorguya çek
miye karar vermişlerdir. Geç 
vakıt on ltalyan gazeteci&i 
sorguya çekilmiş ve sekizi hak
kında tevkif kararı verilmiştir. 

- Sonu 3 iine:i sahifede -

1"'iirk gazetecilerine 
ziyaiet verdi 

Cencvıeden bir göıü11üş 

lstaobul 1 (Yeni Asır - Tele
fonla) - Boğazlar konferansı
nın Cuma veya Cumartesi gü-
nünden itibaren tekrar faali
yete geçmesi kuvvetle muhte
meldir. Dış bakanı doktor T ev· 
fik Rüştü Aras Cenevrede ko· 
nuşmalarıoa devam etmektedir. 

Aras, Cenevredeki Türk ga· 
ıetecilerine bir ziyafet vermitt 
ziyafet samimi hasbihaller için· 
de geçmiıtir. 

Ziyafetten sonra Atatiirke 
ve ismet lnönüne tazim telgraf· 
ları çekilmiştir. 

Cenevre daimi delegemiz 
Necmeddin Sadık da Türk ve 
ecnebi gazetecileri şerefine bir 
çay partisi vermiştir. 

- Son11 3 üncü sahi/tde -
•......••................•...................•.....••••............•........................................•..••.•..............•••••.•............•............•.........................................................••• ~ 

Çocuklar glizel oynadılar 

Binlerce seyirci oyuncu
ları omuzlarında gezdirdi 
Atılan beş gölün hepsi de bomba 

gibi şütlerle oldu 

Oe(.t'nleıde Avust11ryalılata (ikan km•velli bir mulıtclitimiz 

lstanbul 1 (Telefonla)-Boc
kay takımı üçüncü maçını bu· 
gün Milli takım namzetlerinden 
teşkil edilen kuvvetJi bir muh· 
teHtimizle yaptı. Bu maç aynı 
zamanda temsili bir mahiyet 
taşıdığı için takımımız kırmızı· 
beyaz formalarla sahaya çıktı. 

Macar profesyonellerin ilk 
maçı 2-2 berabere ve ikinci 
maçı 0-3 gibi eyi bir farkla 
galib bitirmeleri bu maça bü
yük bir alaka bağlanmasını in
taç etti. Bunun içindir ki 
hafta ortası olmasına rağmen 
Taksim stadyumu hiçbir maçta 
görij!oıiven bir kalabalık man· 

zarası arzediyordu. Halk pen· 
cereleri bile doldurmuştu. Ve 
balkonda saylavlar, elçiler ve 
konsoloslar, gazeteciler ve şeh-
rin ileri gelen zevatı görünü· 
yordu. Sefirler arasında Rus 
Sovyet büyük elçisi Karahan 
yoldaş da vardı. 

Sahaya evvela Macarlar çık· 
tılar ve alkışlandılar. Macarlar 

bugün en kuvvetli kadrolarile 
çıkmışlardı. 

Hakem Şazi Tezcan idare· 
sinde oyuna başlandığı zaman 
tal<ımımııı şöyle gördük: 

- S4Jnu 3 üncü sahiJtdt - · 

ISTANBULDA BiR 
DiYAR YIKILDI 
•••••••••••••••••••••••• 

Bir ölü 
Üç yaralı var 
lstanbul 1 ( Yeni Asır Mu· 

habirinden ) - Bu sabah Üs
küdarda çok feci ve yürekler 
acısı bir kaza olmuştur. Bir 
tütün deposunun dıvarı yıkıta

rak üç amele altında kalmış; 

ikisi ağır ıurctte yaralanmış, 

bir amele de ölmüştür. 
· Zabıta ve adliye derhal ha

diseye vaz'iyet etmişlerdir. 

Terfi 
Edecek subaylar 

lstanbul, 1 ( Yeni Asır mu
habirinden ) - 30 Ağustosta 
terfi edecek subayların listesi, 
milli müdafaa vekaletince ha
zırlanmağa başlanmıştır. Subay
ların sicilleri tedkik edilmek
tedir. 

Rus -Japon 
buhranı 

Paris, 1 ( A.A ) - Havas 
A jausının Tokyodan aldığı bir 
telgrafa göre, yakında Buda· 
peştede açılacak olan parla
mentolar konferansındaki Ja
pon delegesi Sovyet - jopon 
bubrenının fevkalade had bir 
tekil aldiitnı bilclirmittir. 

1 • • Ali Muhlis'in ölümü 

Olüm Nissen'in Italya 
seyahatından ileri gelmiş 

··-·-· Ali Muhlisin 
muharririmize 

Manisa akıl ve asabiye has
tanesi baş hekimi Ali Muhlisin 
ölümü, muhitte büyük bir de· 
dikodu uyandırmıştır. Ali Muh
lis memleketimizin yetiştirdiği 

nadir asabiyecilerdendi. 
Ali muhlisin ölümü hakkında 

ortada bir çok haberler dolaş• 
maktadır. Önce hAdiseyi anla
tahm; 

- AJi Muhlis 934 yılında 
Eşme yolunda bir araba 
kazası neticesinde ayağın

dan yaralanmış, tedavi için 
lstanbu'a götürülmüş, Dok· 
tor arkadaşlannın ve bil
hassa operatör Orhanm tavsi-
yesiyle üniversite profesörlerin
den Nissene müracaat ederek 
ameliyat olmuş, bunun netice
sinde de ayağı kangren olarak 
ölmüştü. 

iddiaya göre, bu operasyonu 
yaptıktan sonra acel~ ltalyaya 
giden Nissen hastasını yüzüstü 
bırakmış ve ihmal yüzünden 
Dr. Ali Muhlisin ölümüne se
bebiyet vermiş .. 

Bu hususta lstanbul müddei
umumiliğine bir de ihbar vaki 
olmuştur. Oradaki tahkikatm 
ald1ğı tekil hakkında maluma· 

• 
zevcesı 

hadiseyi 
Pakize 
anlattı 

Merhum Dr. Ali Muhlis 
tımız yoktur. 

Bir m!!harririmiz dün sabah 
merhum Dr. Ali Muhlisin zev
cesi Pakizeyi Alsancaktaki 
evinde ziyaret ederek şu iza· 
hatı almıştır: 

- z~vcim Ali Muhlis Paris 
akıl ve asab tababeti cemiyeti 
azasındandı. 924 yılında yeni 
yapılan Manisa akliye ve asa
biye hastahanesi başhekimli· 
ğine tayin olunmuş ve 932 yı· 

l:na kadar bu müessesede ça-
- Sonu altıncı sav/ada -



Bir facianın 
---· ----·---

Zararları devam 
edip gitmektedir 

-Baş tarafı I nd sa~·/ada -
yukan bir mislile yük alıyorlar. 
Bu navlun memleketten çıktığı 
gibi tarife yüksekliğinden 
memleket mahsullerimiz ve hay• 
van ihracatımız mlUeeısir 

oluyor. 
2 - Bu küçük Yunan va

purlarile yolculuk yapmak hayli 
güçtür. lımirin Yunanistanla 
yolcu bakımından münakalesi 
kesilmiştir. ltalyan vapurları 
uğnyarak onaltı saatlık mesa· 
feyi bir misilden fazla yolcu 
tarifesile otuz alta saatta alı
yorlar. iş adamları için bu da 
bir ıarardır. Hele Mısır ve Yu
nanistandan gelecek seyyahlar 
için imkansızlık vardır. 

3 - Mır-;ıra ve Iskenderiye
ye transit yoJiJe yapılan yaban-
cı memleketlere üzüm, incir, 
Valeks ve sair ihracatımız dar-
belenmiştir. Çünkü bu hat üze
rinde doğru sefer yapan ne 
Türk ve ne de ecnebi vapuru 
kalmamışbr. 

4 - Pire transit yoliyle ge
len ithalat emteasının pek ço
ğunu Türk vapurlan getirir
lerdi. Bugün bu da elden ka-
çırılmıştır. 

ihracatı artırmak, ihracat 
mallanmızın chı piyasalarda 
rekabetini temin eylemek ruak
udiyle bin bir çareye baıvuru-
lurken, bu makada aykın en 
knçnk hadiseler llzerinde en 
büyük hauaaiyet ibraz olunur
ken maddi ve manevi kirh ve 
ulusal ekonomimize faydalı ls
kenderiye seferlerini iadede 
tereddUd göstermenin mana
sını anlamak çok güçtür. 
Bir zaruret ve vapur nokun
lığı da ileri sürülemez. Dedi-
ğimiz gibi iki idarenin birleı
mesinden sonra bu mesele de 
ortadan kalkmıfbr. Nitekim 
bu kısım vapurlanmı& atmlerce 
latanbul limanında demirlemek-
te, sefer günlerini beklemek
tedirler. 

iş ve ihracat mevsimine gir
diğimiz şu günlerde hiç olmazsa 
on beş günde bir ıefer yapmak 
üzere bir vapuru bu hatta 
ayırmak çok mftmkündür. 

Meseleyi bir kene daha 
iktisat Vekili Celil Bayarın 
bizzat tetkik eylemesini lüzumlu 
görüyoruz. Onun ameli dütüniit 
ve buluşları bir çok karışık 

davalara halle klfi geldiği gibi 
bu meseleyi de bir düzenine 
koymağa yetecektir. Bu sefer
lerin ulusal ekonomimiz için 
ehemmiyeti göz 6nüne getiri
lirse mevcut vapurlarla isken
deriye battmın tekrar açılma
sma imkan bulunacağına f üpbe 
edilemez. 

~~ ak..kı C>cak.oğ1u. 

reni er 
Bugün aktarma 
yaparak 
işliyeceklerdir 

Dünkü sayımızda Nazilli ci
varına düşen tufan ıeklindeki 
yağmurlardan hattın bozuldu
ğunu ve trenlerin işliyemedi
ğini yazmııbk. 

Bugün aldığımız mütemmim 
maliimata gebe Aydın hattı 
üzerindeki hasarat mühimdir. 
işletme fen heyeti mahallinde 
faaliyete geçmiş tamirata baı
lanmıştır. Bugün Kuyucaktan 
itibaren aktarma suretile tren
lerin işletilmesine başlanacak-
tır. Ancak yolcu ve bağaj 
eşyasının aktarması için terti-
bat alınamadığından ticari eşya 
nakliyatı birkaç gün daha ya-
pılamıyacaktır. 
Doğru seferlerin ne gün 

baıhyacağı kestirilemiyor. Ma
mafih bunun da teminine hum
maJi bir faaliyetle çalışılmak
tadır. 

. -
ŞBD R HABERLERi 

Avni Doğan şerefine 
Parti tarafından dün gece Şehir 

gazinosunda bir ziyafet verildi 
Avni Dolan ve Fazh GUleç müessir ayrıhk 
söylevleri verdiler. Geç vekte kadar eylenlldf ·-·-· 

Yozgat say/avi Avni Doğan 

zinosunda Parti idare heyeti 
tarafından çok mükellef i>ir zi
yafet verİlmiftir. 

Ziyafette Avni Doğan, aay
lavlardan Hacim Muhiddin, Sa
dettin, ilbay ve parti baıkanı 
Fazlı Güleç, kumandanlar, 
parti idare heyeti azaları, be
Jediye reisi, devair rüesası, mu
allimler, Halkevi heyetleri, ga
zeteciJer, doktorlar ve şehri
mizin tanınmış b'rçok şahsi
yetleri hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet, ayrılığın verdiği iç
ten gelen samimi bu teessür 
içinde geçmiıtir. 

Bir aralık ayağa kalkan Fazlı 
Güleç Avni Doğanla mektep 
sıralannda başbyan arkadaşlı
ğının değerli hatıralarını anlat
mış; gerek ayrı ayrı memle
ketlerde ve gerek lzmirde 
geçen hayatlarının daima sami
mi bağlarla bağlı kaldığını 
ve vazife itibarile her ne kadar 

işletme müdürü 
Ticaret odasına gelerek 
vaziyeti tetkik etti 

'Devlet demiryolları sekizinci 
işletme müdürü Tahsin dün 
ıehrimiz ticaret odasına gide
rek oda genel sekreteri Meh
med Ali Eteni ziyaret etmiştir. 
istasyonlarda kalan mahsulle
rin 24 saathk ardiye tarifesin
den lımir iktisadiyabnın göre
ceği zarar ve devlet demir 
yolları şehir emtia bürosunun 
fay dalan hakkında görüşül
müıtür. 

T absin, tetkikat yapmakta 
olduğu bu iki mesele hakkında 
devlet demiryolları umum mü
dürlüğüne bir rapor göndere
cektir. ·-······· MUhendis Nuri 

Şehrimiz nafıa işleri mühen
disi Nuri Nanisa - Akhisar 
arasında inşa edilen yolun ka
bul keşfini yapmak için Mani· 
saya gitmiştir. 

TAYYARE 

aramızdan ayrılmış bulunsa 
bile, Avni Doğanın daima içi
mizde ve aramızda yaşıyaca· 
ğını çok değerli sözlerle 
ifade etmiştir. Büyük Şefin 
yüksek kararlariJe devraldığı 

yeni vazifede Avni Doğanın 
ve ondan evvel Hacim Muhid
dinin kurduğu teşkilat ve aç· 
tığı çığırda yürüyeceğini, ve 
hiç bir değişiklik ihtiyacı kar
ıısında kalmıyacağını ifade et
miş; kadehini Avni Doğanın 

şerefine kaldırmıştır. 

Bu nutka Avni Doğan kısa, 
fakat çok heyecanlı birkaç cümw 
le ile mukabele etmiş; ferdlerin 
değerlerinin mahdut bir çerçe
ve içinde kaldığmı, eğer orta
da yapılmıı bir it varsa bu şe
refin lzmirin tertemiz çocukla
rına ait olduğunu ve lzmir 
gençliğinin yüksek kabiliyet 
ve enerjiıini baılıca muvaffa
kıyet imili olarak ele almak 
lizımgeldiğini anlatmııttr. 

Avni Doğan sözlerine nihayet 
verirken arkadaıı Fazlı Güle
çin kendisinden evelki arakadaşı 
tarafından kurulmuş olan teş
kilatla zorluklara rutlamıyaca· 
ğını ve büyük şefin bir çok 
tecribelerle sabit olan uzakları 
görüş kudretile alıomıı olan 
son karardan uluıun müspet 
ve mutlu bir neticeye vasd 
olacağında fftpbe etmediğini 
ilive etmit ve kadehini büyük 
şef Atatürkün ıerefine kaldır
mışhr. 

Söz alan Hacim Muhittin 
gerek Fazlı Güleç ve gerek · 
Avni Doğan tarafından kendisi 
hakkında kullanılan teveccüh-
kar sözlere teşekkür etmiştir. 

Ziyafet geç vakta kadar de
vam etmiştir. 

Belediyede 
Zabıta memurları imti

han edilecekler 
Belediye zabıta memurları 

için açılmış olao kursta ders-
lere son verilmiştir. Belediye 
zabıta memurları, kursta gör
dükleri muhtelif derslerden 
umumi bir imtihana tabi tutu
lacaklardır. imtihan Pazartesi 
günü yapılacaktır. imtihanda 
muvaffak olamıyan memurların 
açığa çıkar1lacakları söyleniyor. .... -"'~ 

Sıhhiyede tayinler 
lzmir merkez küçük rıbhat 

memuru Haydar, Osma!!ili ka
zası seyyar sıhhat memurluğu
na tayin edilmiştir. 

Merkez seyyar küçfik sıhhat 
memuru Sami Bozdoğan kaza
sına tayin edilmiıtir. 

Adana merkez ııhhat me
muru Hikmet,Haydarın; Bursa 
sıhhat memuru Neşet de Sa
minin yerine tayin olunmuı
Jardır. 
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Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1 - Gönül istediğine gider 
Villy Fritsch • Katbe de Na.2'y gibi iki yüksek san'atkirın 

harikulade güzel bir eserleri 

2 Bırakın Sevişelim 
Ann Sothem - Edmund Love'un beraber çevirdikleri çok 

nefis Fransızca sözlü ve şarkılı filim 
FiYATLAR uı - 20 - 30 KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16 - 18,50 - 21,45 Gönül istediğine gider 
17,30 - 20,30 Bırakın Sevişehm .. Cumartesi ve pazar 

Inönü Kampı 
lzmir' den 25 uçman 

kampa ayrılmıştır 
Kampta askeri disiplin hakim olacak 

ve çocuklar iyi yetişecektir 

Türkkuşu mua/lım/eıindeıı Anohin ve Nureddin 
Havacılığı memlekete yay- Edindiğimiz malümata göre 

mak ve yanoın bavacılannı kampa lstanbul, Ankara, lzmir 
hazırlamak için büyük fedakar- Türkkuşu şubelerinden 25 şer. 
lıklara katlanan hava kurumu- Adana, Bursa şubelerinden 
muz Ankara - lstanbul, lzmir, 
Adana, Bursa, Kayseri Türk
kuşu şubelerinde muvaffakıyet 
gösteren gençler için lnönünde 
yüksek bir uçuş kampı tesis 
etmiştir. 

Üç ay devam edecek olan 
bu kampta gençlere Rus mü
tebasaıslann nezareti altında 
en değerli uçucularımız tara

fından nazari derslerle beraber 
her tilrlü uçu~ ve paraşüt ta
limleri gösterilecek ve kampta 
bulunacak askeri talim heyeti 
tarafından da askeri yüksek 
ehliyetname alabilecek şekilde 

yetiştirileceklerdir. 

Bu kampta muvaffakıyet gös
trerek eyi bröve alacak o~an
lardan ihtiyat sübay olmak hak
kını haiz bulunanlar ihtiyat 
hava sübayhğı~a ayrılacaklar
dır. 

Talebelerin lnönü kampına 
gidib gelme masraflariyle ora
daki iaşe masrafları kam ilen 
hava kurumuna aittir. 

Yai!mur 
Devam etmektedir 

. Dün de lzmire ve civar köy
lere yağmur düşmüştür. Bu 
mevıimde açıkta bulunan tii
tünlerle bağlara yağmurun za. 
rarı vardır. 

Seferiltiıar kazuı bağiannda 
tahribat yapan Pronoı poroı 
baıtahğının, ahun tedbirlerle 
kısmen 6nüne geçilmiftir. 

• • ••• 1 it • 

Mueadere edllen 
ekmekler 

Bir hafta içinde Burnoya 
belediye zabıta memurlan 31 
kilo noksan ekmek 21 kilo nü
munesine uygun olmıyan ek
mek müsadere etmiş ve sahip

cezalandırılmışhr. 

yirmişer; 

Kayseri şubesinden de beş 
talebe gönderiJec~ktir. 

Fakat Türkkuşu üyelerinin 
ekserisi mekteb talebesi oldu
ğundan ve bunların imtihan
larını müteakib on beş günlük 
ask~ri kampı dahi bulundu
ğundan hava kurumu bu kamp 
vaziyetini nazarı itibare alarak 
üyeleri buna göre muhtelif 
tarihlerde ve ayrı gruplar ha
linde lnönllne sevkt-decektir. 

Bunun için lzmir Türkkuşun
dan gidecek üyelerden dahi 
muallim mektebi talebeleri 
9-7-936 da; lise talebeleri 
21-7-936 da; talebe olmıyan 
serbest üyeler de· muallim 
mektebi talebeleri ile ilk kafile 
olarak <). 7-936 da planörlerle 
beraber bmirden hareket ede
ceklerdir. 

Gençlerimize muvaffakıyet
ler diler ve kendilerini burada 
gösterdikleri gibi loönünde de 
göstererek güler yüzle avdet· 
lerioi t~menni eleriz. 

I ,.. Liman kadrosu 
Ali tasdike iktiran eyledi 

Liman işleri umum müdürlü
ğü bütçesi ile kadrosunun lk
tııad vekaleti taraf\ndan ha
zırlandığını yazmııtık. Yeni 
bütçe ile kadronun ylikıek 
taıdıke iktiran ettiği telgrafla 
ıebrimiz liman itleri umum 
mUdlirlliğline bildirilmif tir. 

Yakında yeni kadro gelecek 
ve yeni teıkilAt kurulacaktır. 
Yeni teıkiJAtta gümr&k antrepo 

· Ye depolara da Liman itleri 
umum mudiUlliğline geçecektir. 

J' •••••••• 

Maaş verildi 
Dün resmi daireler memur

lanna Temmuz peıin maaıları, 
belediye memurlarına da Ha
ziran aylıkları dağıtılmıştır. 

Ş~~tr. G~~!!.2~!12!!~ 
Cumartesi akşamı çok büyük ve 
eğlenceli bir gard en parti hazı:-landı 

Saba~a . k~dar devam edecek olan bu eğlencenin bOyük 
bir n~f e ıçınde geçmesi için fevkallde tertibat abnmış ve 
sürprızler hazırlanmıştır. 

BU GECEDEN 
ETMEGi 

iSTİFADE 
UNUTMAYINIZ 

··= *' '& 

1 KÖŞEMllEN 1 
• • Haram olunca .. 

Züğürtlük adamın yakasına 
yapıfıp da, paranın yüzil ha
ram olunca: Paranan kıymeti 

nereleri bulmaz ve iayalin 
vüs'atı nerelere ulaşmaz. Her 
ay tayyare piyangosunun bü
ylik ikramiyesini; kendi cebine 
inecek gibi; bekliyen zilğürt-

lerin düşündnkleri, buna ka
fidir, fazla izah istemez. 

Haram olan herşeyin, kendi 
kıymetinden hin kat fazla bir 
kıvmete sahib olduğunu, yahud 
öyle görüldüğünü bilmiyen 
yoktur. Mesela paralı bir adam, 
para~ız bir züğürdün ha)•aline 
asla sahib değildir!? [Sanki ben 
de biJiyorınuşum gibi ıannımı 
kat'iyetle söyliyorum ]. 

Sıhhatım yerinde iken yedi-· 
ğim bir lokma ekmek kabuğu-
nu, onun kokusuna, kırmızılı
ğına lakayt olarak çiğneı, yu-
tarım, iştiha açsm diye bir kafa 
soğanı gözlerimden yaı gele 
gele tabii bir hal olar~k ısmrım 
ve bu teferruatlar beni alaka
dar etmez. 

Fakat bir d.e midemdan has
ta olub da bir lokma ekmek 
haram, bir yudum su azab 
olunca, daha bir gün evvel 
tıkına tıkına yediklerim gö
zümde tütmeğe, kazara masa-
mn üzerine konmuı inadına 
kırmızı ve kokulu ekmek bana 
cihanda, vasıl olmak istediğim 
en mühim emel ve arzu olmağa 
başlar. 

Hürriyetinden mahrum edil· 
miş bir mahbus, hapishane pen
çeresinden sokağı seyrederken 
sokak ona haram olduğu için: 
içinde hicranın, hasretin ateşi 
tüttükce tüter, bınçkmklara bo
ğulacak olur. 

Halbuki serbest iken belki 
bin defa o yerlerden likayd 
ve habersiz geçmiştir. 

Yahut; geçmeği hiç sevme
diği için, penceresine yaslan
mış ve yalnız hürriyetine sahip 
olarak; yine bpkı babsedilioce 
seyrettiği gibi, fakat hasretsiz, 
hicransız seyretmiştir. Fakat 
ne var ki mahpuı bulunduğu 

zaman oralarda gezmek haram 
olmuştur, haram; bu sibirkir 
kelime işin içine karışmışbr. 

Vatan hasreti çekenler; va
tanında yaşarlarken, hasretini 
çektikleri vatana karşı hasret
zeda yüreklerindeki coşkun 

hislerile mi bakıyorlar, sevi
yorlar, geziyorlar, öpüyorlardL 
Asla .. Ne zaman; mahrumiyet 
damgası yapışır, haramlık çö
kerse; değil vatan; en hiç olan 
birtey bile insanın yftreğini 
hasretle ezen eğrilmez bir aık 
olup çıkar. 

Ve ben öyle zannediyorum 
ki beraber yaşadıkları zaman 
hır gürden bir türlü bat· 
larıoı alamıyan karıkocaJar bile 
birbirlerinden ayrıldıkları, yani 
birbirlerine haram oldukları 
vakıt birbirlerinin kıymetlerini, 
kadirlerini bilirler, pişmanlık 
elverir. 

Ne dersiniz "Haram" tatlı 
mıdır? Değil midir? .. 

Bana kalırsa: Bazan tatlı, ha
zan acı ve hepsi de zararlıdır. 

-· -Yamanlar 
kampına 

TOKDIL 

Fakirler parasız olarak 
kabul edilecek 

Verem mücadele cemiyetiııitJ 
Yamanlarda açmış olduğu kam• 
pa dün ilk grup çıkmıştır. Ce
miyet, fakir ve jstirahata ihti· 
yacı bulunan gt:nçlerimizi her 
sene yaptığı gibi sıra usultı 

tatbik ederek on beşer gün 
müddetle kampa meccapeıa 

alacak ve bakacakbr. On kişi
lik ilk parasız kafile de bugün• 
lerde kampa çıkacaktır. 

işçi ve esnaf kurumları birliğ'İ 
tarafından da zayif ve istirabata 
muhtaç olan işçiler ve esnaf· 
lardan bazıları Yamanlar kanı· 
oma 2önderiLecekletdir. 
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Çocuklar güzel oynadılar 

Binlerce seyirci oyuncu
ları omuzlarında gezdirdi 

-Baş tarafı ı na say/ada
Cihad, Yaşar, Hüsnü, lbra

him, Hakkı, Mehmed Reşad, 
Niyazi, Said, Gündüz, Şeref, 
Fikret. 

MAÇ BAŞLADI 
Parada biz kazandığımız için 

rüzgarı lehimize alarak oyuna 
başladık. Daha ilk dakikalar· 
dan başhyan güzel oyunumuz 
zaman geçtikçe tesirini artıra
rak Macar nısıf sahasında ka
rar kıldı ve bunun semeresini 
almakta gecikmed k. 

Daha ilk dakikalarda Fikre
tin kafa ile Macar kalesine 
attığı golü hakem ofsayt diye 
saymamıştı. Fakat bu defa Ya
şardan uzun bir vuruş ile Ni
yaziye gelen top Gündüze ge
çince, Saide güzel ve müsait 
bir pas verdi. Sait topla iler
iedi. Ve kale yakınından pla
se bir vuruş ile ilk golümüzü 
atarak takımımızın bundan son
raki güzel oyununa müessir 
oldu. 

Bu da şuradan belli ki çok 
değil, üç dakika sonra müte
madi akınlarımızın birisinde 
Cündüz ikinci golümüzü atmağa 
muvaffak oldu. 

Macarlar bu üstüste olan 
golJerden şaşalar gibi oldular 
kendilerini topladılar.Fakat asa
biyet yakalarına yapışmıştı ve 
halk bu güzel oyunumuzu mü
temadiyen alkışlamak suretile 
takımımıza yeniden yeniye hız 
vermekte devam edince Türk 
futbolünün harikulade sür'atine 
teknik ve enerjiede eş oldu. 

Arbk bizim takım tamamile 
tempoıunu bulmuştu. Macarlar 
hali ıaıkın vaziyette, ve biz 
bu vaziyetten istifade etmesini 
biliyoruz. 

ÜÇÜNCÜ GOL 
Şöyle ki, ikinci golden yedi 

dakika ıonra yani 17 inci da
kikada Gündüzün şutünden di
reğe çarparak geri gelen topu 
Niyazi yetiıerek üçüncü defa 
Macar ağlarına taktı. 

Oyunun bundan sonraki kıs
mı fevkalide güzel ve heye· 
canlı geçti. Artık bizim çocuk· 
lar bütün neş' e ve heyecanla
riyle dörduncü bir golün pe
ıinde koşuyorlardı. Dördiincü 
bir golün galibiyet üzerindeki 
. tesiri o kadar büyük olacakb 
ki ... 

Ve bunu bilen muhtelitimiz 
Macarlaran bütün gayretlerile 
oynadıkları oyunu neticesiz bı
rakmak için birbirlerinden iyi 
oynamakta rekabet ediyorlardı. 

3 • O vaziyet hele birinci 
\evrede olursa hiçbir zaman 
mniyet vermez. Rakibin ya-

• 

SAFI 

pacağı bir tek gol bir ikin
cisini getirmesini intaç eder ki 
bunun da vaziyeti 2 • 3 e çe
virmesi kolaydır. Ve artık on
dan sonrası tamamen meçhul 
bir akıbet doğurur. 
. lzmirde oynanan son Sovyet 

lzmir maçı aynen bu mecrayı 
takip etmemi~ miydi?Eğer ogün 
lzmir dördüncü golü yapabil
seydi, Sovyet!erin yapabileceği 
ancak bir gol olabilirdi. 

35 inci dakikadan sonra dör
düncü gol için ilk fırsat Niya
ziye gelmiş ise de kaçırdı. 

DÖRDÜNCÜ GOL 
Fakat 40 ıncı dakikada Gün-

4üz topu ild Macar müdafii 
arasından geçirerek dördüncü 
golümüzü yaptı ve bu suretle 
galibiyetimiz garantileşmiş oldu. 
Nete kim Macarların bir dakika 
sonraki golleri bundan sonraki 
oyunda hiç tesiri görülmedi. 

işte birinci devre az sonra 
busuretle takımımızın 1-4 ğibi 
büyük bir farkla galebesile 
bitti, 

iKiNCi DEVRE 
Takımımız tadilattan sonra 

sahada şöyle dizildi: 
Cihad, Yaşar, Hüsnü. Fikret, 

Hakkı, Mehmed Reşad, Niyazi, 
Fuad, Gündüz: Şeref, Rebii. 

Oyuna güzel başlıyoruz. Üst 
üste olan hücumlarımızın biri
sinde ve daha ikinci dakikada 
Rebii Macar kalesi önünde 
boş dolaşan topu yakalıyarak 
beşinci golümüzü yapmaz mı? 

Eh artık Macarların asabiyeti 
barizleşti. Hakları da vardı. 
Hayatlarında belki de ilk defa 
olarak 47 dakikada beş gol 
yiyorlardı. 

Rüzgar aleyhimizde. Fakat 
ehemmiyet veren kim, halk 
gollere alışmış mütemadiyen 
gol isteriz diye bağınşıyor. 

Federasyon azaları yerlerini 
terkederek sabanın kenarına 
geldiler. Oyunu oradan takibe 
başladılar. 

Halktaki mauura da görü
lecek şey, herkesin başı yuka
rıda heyecanına kapıldığı oyunu 
seyrediyor kimsenin kimseyi 
gördüğü yok. 
Eğer bu sırada Fuad bir fır· 

sah kaçırmasaydı altıncı golü 
yapmıştık, fakat Fuad sağ içte 
alışmamış ve aksıyor . 

Macar akınları sıklaştı, oyu
nu bizim nısıf sahaya naklet
tiler. Fakat bugün fevkalade 
oynıyan Yaşar ile Hüsnü kale 
önünde geçilmez bir sed gibi .. 
Hunun için Macarlar şimdi 

uzaktan şut çekmeğe başladı
lar ve sonra da ofsayd kaide
sini tatbik etmeğe başlıyarak 

AŞK 
- 43 - TUrkçeye çeviren : R. B 

Emmanüelin gözlerinden bir 
aiev geçti. Kadın onun bakı
ıındaki riyayı göremedi, zira 
gözkapaklarmı indirmişti ça
buk. Yavaşça: 

- Senin için çok kanşıktır!. 
Dedi. 

Ve tereddüd etmeksizin -
Fakat oua bakmağa cesaret 
de edemiyerek - ilave etti: 

- An!ıyor mısın?... Hak kile 
şarkı söylemek için daha kü
çük yaştan musiki öğrenmiş 

olmak lazımdır. Sen ise nota
larını bile bilmiyorsun... Çok 
ğeçtir artık... Çok geç... Gül
meğe çabaladı ve kısık bir 
seıle sözünü bitirdi: 

- Sen güzel yavrum, mü
kemmel bir sese ve çok has
IU bir kq'aia malikıin. Fakat 

sen de takdir edersin, değil 
miya? .. Asli bir şantöz ola· 
mazsın ... 

ANALIK 
Sonsuz kış, yeni nefesler al

tında erimeğe başlamıştı. T e· 
peler üzerinde kır menekşeleri 
yeniden gözüktii ve bu işaret 
Emmanüele bir seneden beri 
Kontide olduğunu hatırlattı. 

Bir sene !.. Hayatının ger
çekten sayılan biricik senesi ! 
Fikren, ilk zamanlar yaşadığı 
muzlim havayı batırlamağa ça
lıştı. O sırada evi etrafında yı
kılıyor, ruhu ümitsizlik karan· 
lığında her tarafa çarparali, 
camlara çarpan gece kelebek
leri gibi, yaralanıyordu. 

" Ah 1 O vakıt buraya saa
det bulmaba srelcliiimi kim liy· 

TEM' ASIN .. • 1 2 
.. , . s • •· e • ---------~-------...................... ...__ 

Son .~elgr~f . H~~~rleri 
-

Kabotaj bayramı 1 
Habeş notası 

Cenevre, ı '"'(0.R) - Habeı 
delegasyonu ltalyan muhtıra
sındaki iddiaları red için bu
gün milletler cemiyetine bir 
muhtıra verecektir. 

Denizciler Istanbulda bayram yaptı
lar.Taksim abidesine çelenkler kondu 

Asamblede görülmemiş bir iskan dal 
- Baştara/ı 1 inci sayfada - farız. Teessürümüz şahsımız 
Cenevre, 1 (Ö.R) - Tevkif için değildir. 

kararı verilen · sekiz Italyan Asamble başkanı, umumi cel· 
gazetecisi geceyi habsanede sede de teessüflerini beyan 
geçirmişlerdir. AkibetJerinin ne 
olacaiı belli değildir.. etmiştir. 

Cenevre, 1 (Ô.R) _ Asam- Cenevre, 1 (Ô.R) - Necqi, 
ble başkanı Necaşi'ye resmen şahıslarına karşı yapılan baka• 
gazeteciler hadisesi münasebe- ret hakkında zabıtaya şikayette 
tile teessüflerini bildirmiştir. bulunursa ltalyan gazetecileri 
Necaşi verdiği mukabil cevabta ağır cezalara çarpbnlacaktır. 
bilhassa şu cümleleri kullan· Ceza .iiç yıl hapisten başla-
mıştır: maktadır. Malôm olduğu üzere, 

- " Biz, şahsımıza yapılan ecnebi devletler delegelerinin 
hakaretleri unutmasını biliriı. Isviçre topraklarında masuni-
F akat temsil ettiğimiz ulusa yetleri bir kanun maddesile 
karşı yapılanları daima hatır- tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bizim birçok akınlarımızı boşa artık kazanmak ihtimalleri 
çıkarmakta muvaffakıyet gös- yoktu. Netekim az sonra oyun 
termeğe başladılar. bu 5-1 netice ile ve galibi-

SON DAKiKALAR yetimizle bitti. 
Oyunun sonlarına yaklaşı· Oyun biter bitmez halk dört 

yoruz. Macarların bir oyuncusu taraftan sı.haya hücum ederek 
sakatlanarak yerini başka bir müthiş alkış tufanı içinde bil-
arkadaıına bıraktı. Bizden de tün oyuoculanmızı omuzlarında 
Hüsnü ve Fikret sahayi ter• taşıdı: 
ketmeğe mecbur kaldılar. Yer- Bu neticeden sonra Boçkay 
!erine Lutfü ile Adil geçti. takımının gelecek Pazar günü 
Hakikaten oyun bu sırada sert Fenerbahçe ile - Yıldönümü 
bir cereyan almıştı. Oyunu münasebetile - maç yapması 

sertliğe döken Macarların ise şüpheli bir vaziyet almıştır. 

lliyebilirdi ! ,, 
Başını, taşkın saadet daki

kalarında kim bilir ne hisle dii· 
ma baktığımız, semaya kaldı
nyordu ve ilk baharın yeni 
mavilikleri güzel profili etra
fında parlıyor, büyük gözlerin
de in'ikis ediyor ve bunların 
bakışlan sanki durgun bir su 
halini alıyordu. 

O gün salona indikleri vakıt 
daha gündüzdü. ilkbahara rağ
men, biraz ateş şöminede 
raksediyordu. Lörans: 

- Sana ekmek kızartaca· 
ğım, dedi; çaydan sonra müzik 
yaparız. 

Küçük kahvealh masasına 
~ğildi, dilimleri kesti. Ateş 

önünde çömelerek ince ekmek 
dilimini biçağın ucunda tuttu· 
ğıı sırada, Emoıanüel gözleri 
saadet yüklü olarak koltuğuna 
gömülürken, dışanda kadın 
sesleri, bir kahkaha duyuldu. 
~nra, ifıklar bir jest yapma· 
it;.. ..ıut bo'mıdaa. DUka der 

ru olan salon kapısı birdenbire 
açıldı. 

iki tiz ses birden bağırdılar; 
- Bonjur! 
Emmanüel sıçramıştı. Annesi 

ve kız kardeşi orada idiler. 
Boyalı yüzlerindeki otomobilci 
siperlerini kaldırmışlar, gülüt 
dolu gözlerle bakıyorlardı. Dar 
roplarla uzun mantolardan ve 
eşarplerden mürekkep yan 
yan matem kıyafetleri üzerinde 
ustalıkla hazırlanmıı bir koku, 
onların kusursuz zarafetlerinin 
kokusu gibi dalgalanıyordu. 
Gümüş tasmalı bir salon kö
peği, kılkusttan ürkerek hav
lıyor, küçük yılan dirisi kon
duralara sığınıyordu. 

- Nasıl, Emmanüel! .. Güzel 
bir sürpriz, değil mi? Bizi bek· 
lemi yordun! 

Bayan Jül Landelinin kısa 
gülüşü, arkasından hemen ta
kib eden kız kardeşinin gülü· 
fÜ çınladı. Sözler, jest
ler, nidalar, auaJJer, cevab
lar. muafahalar biibiriDe 

lstanbul, 1 ( Yeni Asır muhabirindeü ) - Yugoslavya milli 
takımı, Türk milli takımiyle iki maç yapmak üzere yakinda 
şebaimize gelecektir. Yugoslav federasyonu maç teklifini kabul 
etmiştir. 

ilk maç 11 Temmuz Cumartesi, ikinci maç 12 Temmuz Pa
zar günleri olacakbr. 

Bir Akdeniz misakı şimdilik 
mevzuubahs değildir 

Londra 1 ( A.A ) - Salahiyettar lngiliz mabafili Eden ile 
Blumun bir Akdeniz misakı aktı için müzakerata girişilmesi 
lizımgelmekte olduğu neticesine vasıl olduklarına dair olan 
haberlere pek az kıymet vermektedir, 

Bu haberlerle bilhassa kastedilen pertinax'ın bir makalesidir. 
Bilakis öğrenildiğine göre bu meseleyi Eden ile yapmış olduğu 
görüşmelerde BJum kurcalamış ise de Edenin bu baptaki tasavvur 
ve niyetleri hakkında sükut etmiş olduğu rivayet edilmektedir. 

Burada yürütülen mütaJeaya göre, Akdenizin siyasi statüsü 
müzakere edilmesi icap eder. Filhakika bir tarftan Habeşistanm 
statüsü meselesini diğer taraftan boğazların statüsü meselesini 
haJJetmek gerektir. 

Nihayet böyle bir misak akdi için yapllaca\c müzakereler 
diplomatik temaslarla zemin hazırlamadan ve zecri tedbirlerin 
kaldırılması yüzünden lngilterede basıl olmuş olan aksülamellerin 
hacl mahiyeti zail olmadan evvel baılamafa imk&n yoktur. 

TEKNiK KOMIT E 
TEBLIG NEŞRETTi 

•••••••••••••••••••••••• 
- Baş tara/ı 1 ına say/ada -
Montrö 1 (A.A) - Tebliğ: 
Teknik komite Türk proje

sinin mukavelenin meriyete gir· 
me1ine ve tasdikine dair olan 
13 cü maddesini tetkik etmiştir. 

Komite, barb tehdidi halinde 
alınacak tedbirleri nazarı iti· 
bara olarak mukavelenin im
zasını müteakib hususi bir pro· 
tokol vaııtasiyle boğazlar böl-
gesinin silAbtan tecridi hak
kında halen mevcud olan hük
mün derhal ilgası prensibini 
tasdik için asgari bir adet ve 
müddet tayinini derpiş eden 
bir sistem ile memzuç olarak 
kabul etmiıtir. 

Tahrir komitesi bazı hukuki 
zorlukları nazarı iti\>ara alarak 
münasip bir formül arıyacakbr. 
Komite 13 ncü maddenin 3 ncü 

kanşb. Sonra, bayanların eli 
gözlükleri, kızaran Löransa 
döndü. O, ekmek dilimi bili 
biçağm ucunda olduğu halde, 
bir köıede gi:ıle.ıımeye çalışı
yordu. Bayan jOl Laadlen ma-
vi gözlerini, çok glllrenk yumu
ıak yanaklarını, çok albn gibi 
saçlarını, çok boyalı ağzını, 
kocamış kibar kadın çeh-
resini oğluna cevirdi. Ayni 
zamanda, ustalıkla boyanmış 
zarif bir çehre arkasında ab
dal Pariali bakışlariyle, kız kar· 
deşi lngilizce sordu: 

-Who is it!,. (Kimdir? .. ) 
Her ikisinin tavrı o kadar 

hakaretli idi ki Emmanüelin eli 
gözleri kapkara kesildi. 

Bir takım tavrı aldı ve yük· 
sek. sarig bir sesle: 

- Nişanlım, bayan Föyan; 
annem bayan Jül Landlen: 
hemşirem baron Le Hertö . 

iki el güzlüğü arkasından bir 
saniyelik biz hayret geçti. Fa
kat g6zlükler, terbiyeli ve uslu, 
çabuk dilft6ler. Bu bayanlar 
aadec~ 

I Dcınzing komiseri 
Cenevre, 1 (Ö.R) - Dantzij[ 

milletler cemiyeti fevkalade 
komiseri Cenevreye çağrılmış· 
hr. Bu akpm gelecektir. Son 
hadiseler ve bilhassa nasyonal 
sosyalist partisi başkanı Förs-
terin tehdidleri hakkında kon
seye rapor verecektir. Bundan 
sonra meselenin ruznameye 
alınıp alınmıyacağına karar ve· 
rilecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fıkrasına tayin edilecek bir ev-
velden ihbar ile rücu hali müs
tesna olmak üzere mukavele 
müddetinin kendiliğinden uza
masını derpiş edt>n bir hüküm 
ilivesine karar vermiştir. 

Komite, bu suretle mukave
le projelİnin ilk okunmasını 
bitirmiştir. Bu hafta içinde 
ikinci okunmasını yapacak ve 
raporuuu konferansa vere· 
cektir. 

- Ya? ... Dediler. 
Hiç şüphesi7 öyle sanmışlar

dı ki Emmanilel vaziyeti kur
tarmak kaygusiyle, '1metresim" 
dememek için "nişanhm,, de
mİftİ. 

Lorana fıııldanır gibi : 
- Sizi bırakıyorum. dedi. 
Emmaniiel imirane: 
- Hayır, rica ederim ... 
Sonra, koltukları hazırlıya-

rak: 
- Oturunuz, anne; otur, 

Jülyen, sen de, Lorans. 
Salon köpeği bayan Landle

nin dizlerine atladı. 
- E söyle bakalım, bir se

nedenberi ne yapıyorsun? Na
sıl da ortadan kayboldun! Gö
rüyorum, daima hulyalar pe
tinde ... 

Ve ilave etti: 
- Senin yuvan çok da zarif. 
El gözlükleri arakasında çok 

dikkatle dıvarları, tavanı tetkik 
etti. Sonra, inu bu şimşekle, 
gözler Loransan üzerine dikile
rek tekrar yere döndii. 

- SllllU VtV -



Dallardan sesler: 
• 1 ••• 1 • 

"Tan" ın bir köşesini gün aşırı güzel, kıvrak yazılarile süsliyen 
Orhan Seyfi; (Eski ev; yeni ev] başlıklı bir yazısında eski evleri 
şöyle medhediyor; 

- Gıcır gıcır silinmiş tahtaların temiz yüzüyle gülümseyen 
oda!ar, bol hava, mutlak fakat adil saltanatını bir köşeye kurmuı 
baba. Yalnız şefkat olan yiiıüyle en güzel dilekler fısıldıyan 
ana, genç kız .gönlünü vereceği kocasının hayaline dalmış, 
delikanlı yann itaat edilmek için bugün itaah öğrenmekte, kavurma 
dolu teneke, bereket, bütün evde borçla alınmış bir çöp yok. 

Yeni evlere geçince içi acıyor; derdini şöyle döküyor. 
- Eskisiniu dörtte birine sıkıştırılmış sekiz katlı kübik bir 

aparhmanın dilimi. bütün eşyası taksitle alınmış bir salon. Rahat 
oturulmıyan kübik koltuklar. Yarı çıplak • davetli ka!abalığı. 
Basık tavaa. Gazlı hava. Flürtle m~gul delikanlı. Kıskançlık 
buhranı içinde genç kız. Maulann üstünc\e _Frijider ihbarnamesi. 
Elektrik ve bava gazinin kırmızı kiğitlan. Ödenmemiş faturalar. 
baba takkesile yatak odasına kaçmış. Ana koridora gizlenmiş. 
Saat gecenin ikisini çalıyor. 

işin garip tarafı, yeni evlerin bütün götülükJerini ortaya dö
küp saydıktan sonra yaZtsımn sonunda : 

- Bütün konforuna rağmen henüz yeni evde eskisi kadar 
rahat değiliz. Ona tam bir intıbakla hali hayatımızı uyduramadık. 

Diyor. 
* • • 

Yeni evlerin banyosundan; havagazmdan, elektriğinden, friji-
derinden; telefonundan başka hoşa gidecek nesi var ? 

Yarı çıplak davetli katabahğa intıbak edipte başına belamı 
alacaksın ? Eski geniş odaların rahatını bugünün nohut odasın
da; bakla sofasında mı bulacaksın ? 

Temiz havası basık tavanlı, alkol ve ter kokulu odalardan mı 
alacaksın ? Yarın sıcağında; etekleri yelpaıeli endam entarisinin 
hasretini çekenler yeni evJerde yatağa girinceye kadar kostüme 
hammallık ederken neler çektiklerini biliyormusun ? 

Tertemiz, keten örtülü, geniş, uzun sedirlerin üzerinde bacak 
uzatarak bağdaş kurarak, kahve çubuk oturmanın zevkini - bele 
şu yaz günlerinde - can ve gönülden aramıyacak kaç kişi var 1 
Bugünkü kübik salon takımlarının arasına sıkıştırılan { Divan ) 
nedir ? Eski sedirlerin hasretini ifade etmez mi ? Kübik apart
man inşası Avrupa ve Amerikada yersir.liğin, bizde de onlara 
benzemekliğio icabıdır. Bağı, bağçesi bol memleketimizde, 
seleserpiJe, dönedolaşa oturulacak cvJer varken dokuz katlı apart
manın tepesine çıkarak balkonunda sun'i bahçe yapıp, bir saksı 
(Sardunya) om karşıstna geçenlere AUab akıl, fikir ihsan eylesin. 

Eski bolluğa yeni kıtlığa gelince: 
Kış odununu kiraz mevsiminde babam da ahrdı. Fakat onun 

bütçesinde ne elektrik masrafı, ne de havagazı faslı vardı. 
Gaz tenekelerine kavunnayt, killr raflanna şurup şişelerini 

anam da doldururdu, Fakat koyunu postekisiyle beraber 4 me· 
cidiyeye, şekeri çuvaliyle beraber 2 liraya alırdı Umumi harp 
keselerden parayı, insanlardan hayayı aldı. Anafor, :vurgun keli
meleri hep o devrin yadigan değil mi? 

Analarımız, babalarımız bu devirde geçinmek felaketini sırtla
rına alsaydılar çoktan iflas ederlerdi. Biz hiç olmazsa Konkor· 
dato ile geçinmenin yo1unu buluyoraz. Orhan Seyfinin tarif et· 
tiği; yersizliğin, parasızlığın biraz da hayasızlıgın doğurduğu ev
lerde ohıranlann iki züğürt tesellisi var: Modern hayat; kon
forlu ev. 

l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistan' da 
Bağlar zarar gördü 
Türkofisin Atina şubesinden 

şehrimiz Türkofisine gden ma
lümata göre bağlann son yağ
murla~dan bu seneki Yunan 
üzüm rekoltesi ehemmiyetli 
miktarda az.almışhr ve bundan 
evelki keşiflerde Yunanistan 
üzüm rekoltesinin 25 bin ton 
olacağı fahmi'1 edilmişti. Son 
yağmurlar rekolteyi bu miktar
dan çok daha aşağı düşüre

cektir. 

Otobüslere 
Pudeler takılacak 

Şchrimimı muhtelif semtle
rine işleyen otobüslerde temiz 

perdeler bolundaruhnası için 
belediyece otobüscülere tebli
ğat yapılmıştır. 

Hava iyiden iyiye sıcakladığı 

için otobüs yolculanmn güneş

ten korunmalannı temin ede

cek perdeleri 24 saat zarfında 
lakmıyanlar ceza göreceklerdir. 

ii&'"-i.._.....,._... ..... .....__....-,..__..._um.U-_.....,..~ ,. 
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# 

1 
Milli Roman 
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Onun ,uzu ne tadar da JUmufaklı. Yava, yavaf 

nefes ahyordu. Bakupları n& kadar serin 
göğsU ne kadar ) umuşaktı. 

Dudakları rujlu, gözleri 
karmenli, tımakJarı mani-
kürlü, beJki de ayak parmak
lan bile pedikürlü şık kadm
Jarın salonda kendileri için, 
kendilerine Jiiyık mevzular arı
yorlar. Ve her giren salonda 
kendilerine bir konu~acak, bir 
iltifat edecek insan arıyor. Arı
yanın ve bulanın çehreleri 
dünya güzeJliklerinin cömert
liğine uğradığı için onlar bir-
birleriyle ne kadar da samimi 

olabilirler. Buna makabil siz, 
yüzünüze bakılmaması için et
rafınızdakilerin salonu birer 
birer terkettiklerini görürseniz 
ne yaparsınız. Sakın ayağa 

kalkarak: 
- Ne yapıyorsunuz, nereye 

gidiyorsunuz. Dış güzeUiğe kıy.-
met vermeyin.Benim öyle sayısız 
içlik güzelliklerim var ki .. 

Nasıl Sabiha.. Böyle birşey 
yapsam accba beni deli diye 
polise vermez.ler mi.. Sizin ta-

Y'Eltf ASfR 

Yaman bir dolandırıcı , 

Arsen Löpenvari bir ustalıkla bir 
ticarethaneden mal kaldırdı 

Bu adam beş yüz liralığını oozduramadığından 
şikayet ediyordu. Hapsedildi 

Başta çok değerli Emniyet niz de beş yüilüğü sıze ve- lan dolandırmağa teşebbüs et-
Direktörü Feyzi Akkor olduğu reyım. miştir. 
halda zabıta yaman bir dolan- Demiş, ticarethane sahibi bu Zabıta memurlanmız aı: za-
dıncıyı eJe geçirmekle yeni bir paranın üstünü verecek parası man zarfmda yakalamağa mu-
muvaffakiyet kazanmıştır. Ço· bulunmadığını söyleyince Ömer vaffak oldukları bu mahir do· 
romlu Arifoğlu Ömer Sipahi hesabını ertesi günü vermek landmcıyı isticvab ettikleri za-
adındaki bu dolandırıcı, şayanı man demiştir ki : 
hayret derecede kurnazdır ve - Ben Borla Biraderlerile 
şehrin ileri gelenlerinden bir maden ticareti yapmaktayım. 
zata benzediği için onun adm- Bu yabudiden para kuparıp 
dan istifade etmek hevesine Bergamadaki asfalt madenin-
kapılmışhr. den alacağım bir mostrayı An-

fşsİ% güçsüz olan bu adam, karaya götürecek ve oradan 
memleketi olan Çorum'da bir ya bir mükafat ve yahut bir 
çok kimseleri ığfaJ etmiş ve imtiyaz, koparacaktım .• 
epey yekftne baliğ olan bir Ne çare ki o açıkköz çtkb. 
çok paralar da elde etmeye Bu emelime muvaffak olama-
muvaffak o!muştur. dım .. 

Fakat ipliğinin pazara çıka- Demiştir •• 
cagıru anlayınca daha yabancı Çoru.mla Ömm Tevkif ede11. Bu Adam hakkındaki tabki-
bulduğo bmir bölgesinde belki ceza lıflkimi Naci Erol kat biraz daha derinleştirilmiş 
de eş kilinin verdiği :kuvvetle vadile dükkandan aynlmışbr. ve Çorum tüccar }arından tii• 
mühim fırıldaklar çevirebilece- Filhakika ferdası günü saat tüncü Şükrii'ye 3500 lira gön• 
ğine kanaat getirmiş ve bu dü- onda ticarethaneye gelen Ömer dermesi için çektiği teJgraf, 
şünce ile Çorumdan kalkıp lz- Sipahi : Ömer Sipahinin müthiş bir 
mire gelmiştir. - Ben sandık göndereceğim dolandırıcı olduğunu meydana 

Giyiniş itibariyle iki dirhem malları çabuk hazırlayın, fatu- çıkarmışbr. Çünkü tütüncü 
bir çekirdek. olan kurnaz do- ralarını yazın ,Şimdi camie gi- Şükrü, Ômerdeıt' aldığı bu tel-
laodırıcı ilk defa Ankarapalas diyorum, biraz .sonra gelir alı- grafı; Çorum müddeiwnumili-
oteline nazil olmuş, oudan rım.. ğine gösteriyor ve Çorum iddia 
sonra bir müddet Beyşehri Demiş ve mağazadan ayni- makamı, lzmir iddia makamına 
otelinde yatıp kalkmıştır. ö- mıştır. çektiği bir telde Ömer Sipahinin 

Ö mahiyetini anlatıyor. mer Sipahi vazifeye başlamaz- mer Sipahi, ayni gün ak-
Tahkikabn bir kısmı Ço-

dan evvel, ortalığı kritik etmiş şam üıeri tekrar mağazaya rumda bir lnsmı da burada 
ve nereden , hangi yollardan gelmiş ve: ikmal edilerek Ömer Sipahinin 
yürümek lizımgeleceğini tespit Sandıklan göndereyim. 1.stas· 
etmiştir. yonda işim var!. · 1§5ız, yersiz bir adam olduğu 

Ömer Sipahi, bundan bir Diy~.rek çekilmiı gitmiş, on• ve iyi bir vaziyette dolaşa• 
rak birçok kimseleri do.lan-müddet evvel Şeritçilerde hur- dan sonra bir daha mağazaya 

davat ticaretile meşgul Yako uğramamışhr. dırmağa teşebbüs ettiği ve 
otel paralarını bile vermiyen oğlu Bohor Albağli'nin mağa- Bu adamın ısmarladığı ve 
kibar bir dolandıncı olduğu 

zasına girerek daha selam ver- ambalaj yaptırdığı mallar, ma- anJ ...... ı. 
~yor •• 

meden: ğazanın bir köşesinde günlerce 
- Siz ne biçim esoaf.aınız1 kalmış, gelip giden olmadığı 

• . .. 
Ömer düu ikinci Sulhceza 

Müşterilere karşı böylemi ıı:tifat için mağaza sahihlerini bir hakimi Naci Erol'un huzuruna 
edersiniz? Nerede iskemleniz; düşünce almıştır. Bu adam çıkarıldı.. ilk sorgusu yapıldı 
Haniya kahve, dondurmanızt kimdir? Urladaki akbr Necibi ve ne diyeceği kendisinden 
gibi sözler savurduktan sonra, nereden tanımaktadır? lsmar- soruldu verdiği cevapta: 
ticarethane adamları kelli felli Jadığı bu mallan neden gelip _ Bunlar hep düzme şey-
gördükleıi bu adamın belki de almamıştır? Jerdir. Beo böyle işler yapacak 
mühimce bir tüccar olabileceği Bir tek beş yüz liralıktan tinette bir adam değilim! 
hulyasiyle kendisine izaz ve bahseden ve meydana çıkarını- Demiştir. 
ikramda bulunmuşlar ve hatta yan bu adamın geri istediği Hakim kendisini tevkif et· 
dondurma bile ısmarlamışlardır. 450 Iirayi da dotondırması ih- miştir . 

Laf arasında Çorumlu Ömer: timalini düşünen mağua sahip- ·-·····-· Halkevinde konser - Ben maden tüccari Ço· leri işi zabıtaya aksettirmiş ve 
romlu Ômerim. UrJada bir bu adamı yakalattırmıştır.. Ankara musiki muallim mek .. 
oğlum var. Kendisine 300 lira- Tahkikata göre Ömer, Borla tehi şan muallimi 'Süzan Nay-
dan fazla mal alacağım!.. biraderler ticarethanesine de man, bu akşam Halkevinde iz. 
Demiş malları hazırlatmağa uğrayarak kendisine mühim mirin çok değerli piyanisti Ro-

başlamış ve : bir şahıs süsü vermiş ve orada zatinin refekatiyle bir konser 
- Hesabıma mahsuben etli da bir hnldak çevirmek i!te- verecektir. Sesini ve san'ahnı 

lira vermek isterim amma bo- miş ise de muvaffak olamamış lzmirlilere tanıtan ve sevdiren 
ıuk yoktur. Bir tek beş yüz ve Urlalı attar Necibi ortak bu iki satatkar davetlilerine 
liralığım vardır. 450 lira veri- göstermek suretiyle hırdavatçı-_süzei bir ,gece yaşatacaklardır. 

birinizle dışarılık görünüş olma
dıktan sonra baştan başa şa
heser olan bir kıymeti ortaya 
dökmenin imkanı var mı ? 

Sabiha Ç rkin Ahmedin bu 
içten gelen masum itiraflarını 
derin bir alakayla dinliyordu. 
Şimdi onlar adeta birbirlerine 
daha yakın iki kalp arkadaşı 
olmuşlardı. Çirkin Ahmet ona 
düşüncelerinden ve gizli hisle
rinden bir kısmını açtığı için 
Sabihayı kendisine daha yakm 
buluyor ve: 

- Nasıl Sabiha, diyordu. 
Bana hak vermiyor musun .• 
Bana hala iç meziyetlerden 
bahsetmek cesaretini göstere
biliyor musun. 

Sabiha yalnız : 
- Evet, diye bildi. 
- Öyle mi.. Şu halde size 

ufac~k bir vak'a daha anlata
cağım. Ancak bundan alınrna
manızı yalvaracağım .. 

Ahmed durmuştu. Bir daki
ka evvelki neşeli hali kaybol
muş ve çehresini bir teessür 

bulutu kaplamıştı. Titrek se
siyle konuştu : 

- Ben, dedi. Bundan tah
mini yedi, sekiz sene evvel 
lstanbulda idim. O ı:aman 
Kadıköyünde otururdak. Esa
sen çocukluğumu daima Istan· 
bulda geçirdiğim için orasını 
yakından biliyorum Sabiha •. 
Kadıköy ve çocukluğum .. Bun
lar yanyana geldikleri zatnan 
ne kadar da sevimli oluyorlar• 
Sabiha.. Diyebilirim ki ben, 
çocukluk ·hislerimin en iyilerini 
Kadıköyünde, Kuıdili çayırının 
kayıtsız köşelerinde erittim. 
Orada çok defa acılarımı neşeli 
kahkahalarıma kanştırarak ken
di kendimi avutacak vesileler 
aradıın. Sabiha, o zaman da 
çehrem ayni derecede çirkin, 
burnum ve gözlerim ayni de
recede sevimsizdi. Hem o ka
dar sevimsizdi ki şimdiki kadar 
bile yüzüme bakmıyorlardı. 

Çocuk arkadaşlarım benimle 
alay ediyorlar, nıekteb arka-
daşlanından lıiçbü; bana ar-

kadaşlıklarını uzatmıyorlardı. 
Ben bu vaziyet karşısında ta
mamen münzevi bir hayat ge
çiriyordum. En iyi arkadaşlarım 
üzerlerinde sevimli kuşlar uçu
pn akaçlardı. Ağaçlardan 

başka bir de denizi seviyor
dum. Canım sıkıldığı zaman 

denize giriyor, saatlerce dalga
larla savaşıyor, sonra bir ağaç 

albna oturarak belki soğuk 

alır da ölürüm diye, kendime 

göre mütevazi bir teselli içinde 
yaşayıp ~idiyordum. Bu belki 
de bir yaşamak değildi. 

Hain bakışlı .. mavi sulann 
rengi, beni kuvvetli bir ham
lesiyle sararak içerisine kabul 
etmedikten sonra bu benim 
son tesellim oluyordu. Burada 
size, pek cazib bulacağınızı 
ümid ettiğim bir habramı an
latacağlm: 

- Bir gün Suadiye açıkla
rında denize girmiştim. Bir 
bahk gibi yüzdüğüm için açık
larda dolaşmak bana hiçbir 

2 Temmuz t9se 

• 1 
Hergün 
---Bir fıkra 

Yazan: Eczaa. J(emal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taburcu 
Asker hastanelerine giren 

hasta askerler iyi olub da has
taneden çıkacağı vakıt gide
ceği yeri taburudur. Bunun 
içindir ki, iyi olmuş hastalara 
taburuna gidecek manasına 
taburcu derler. Türk milletinin 
ordu ve askerlik ile olan mü
nasebetini işaret eden bir sözü 
vardır. Hangi hastane olursa 
olsun, iyi olub çıkana taburcu 
oldu demek adeta bir ııblah 
olmuştur. Belediye hastanele
rinde, Memleket hastanelerin
de, hususi hastanelerde, ha\ta 
ecnebi hastanelerinde iyi olub 
çıkanlara taburcu oldu derler. 
Bu taburcu sözü Türkiyede 
hastane adı alan her çab al
tında böyle taburcu olarak ka
bul edilmiş ve adeta bir tea
mül halini almışbr. Ben bu 
sözü kendi kendime evirdim, 
çevirdim, incelemek istedim. 
Mesela Amasyada mem1eket 
hastanesinde bir kadın hasta, 
iyi olunca taburcu oldu diyor
lar diye düşündüm, milletin 
ıstılahlarını askerlik ve ordu
dan alması üzerinde durdum, 
aklıma vazelin geldi. Vazeline 
Anadolu köylüsü mavzer yağı 
diyor. Vazelin petrol kuyula
nncian çıkanlır yağ kıvamında 
bir maddedir ve kat'iyen de 
yağ değildir. Türk köylüsü 
vazelinle silah temizlendiğini 
görmüş, mavzer yağı demiştir, 
posta vapurlarında askerlik ile 
hiçbir alaka olmadığı halde kap
tan ve çarhçılara zabit, tayfalara 
ef rad demek ordunun dili üze
rine konu$mak değil midir? 
Türk cemaatı, askerliğin zaptü 
rapb ile o kadar ülfet etmiş. 
o kadar yakınlık duymuştur ki, 
millet içtimai bünyesinde bile 
asker ve askerliğin diliyle ko
nuşmaktan zevk almaktadır. 
inzibat albnda yaşıyan ordunun 
dışında kalan halka yakın za-
mana kadar başıbozuk denil
diğini habrlıyorum. Başıbozuk, 
başı, amiri, zaptü rapb yok 
manası ifade ediyor gibi idi . 
Türk adeta nema!anarak asker-
lik nüvesinden insanlığın bütün 
icabatı içinde kol budak sal
maktadır. 

Artık Türk.ten sade asker 
değil, ber şey gösterebiliyoruz. 
Büyük hekim, büyük ilim, bü
yük bankacı, büyük, büyiik her 
şey Türkün işi olmuştur. O 
hastasını haataneJerde hila ta
burcu etmek ile askerliğe olan 
münasebetini unutturmıyacak
tır. Medeniyet dünyasına ezet
den taburcu olarak çıkmış, iç
timai, siyasi ve iktisadi cep-
helerden dim dik bir nesil ola·· 
rak fışkumıştır. Bir zamanlar 
hula adam· diye işaret edilen 
Osmanh devleti, Türk nesli 
dağınmış ve medeniyet dünya
sına Türk kendi kendini ta
burcu etmiş hastanelerin kapı
larını kapamış taburcu levhası 
asmışbr. 

korku vermiyordu. Oldukça 
~ dalgalı ve hırçın bir deniz sa-

hilleri döYüp duruyordu. O gün 

uzaklarda acı bir sayha, bir 

bağrışma işittim. Gözlerim iyi 
seçemediği için oraya kadar 

giderek ne olduğunu anlamak 

istiyordum. Filvaki deniıde, 

tıpkı sizinkisi gibi bir kaza 

olmuştu. Bir sandal devrilmiş, 

içindekiler denize yuvarlan
mışlardı. 

Beni hiç bir gün yardımına 
çağırmıyan insanları orada, 

benden yardım dilenir vaziyette 

görünce adeta müteessir olduIP· 

Fak at hiç kimseye yardım et

mek ve kurtarmak batınmdan 

geçmiyordu. Geni§ kulaçlar 

açarak oradan uzaklaşırken 
yanıbaşımda güzel bir kız çeh· 
resi gördüm. Son bir gayretle 

ellerini havaya kaldırarak ben

aen yardım istiyordu. 
- Devam ede«k -
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• asa ed ki hadis -Beynelmilel gazetec ·ıe 
• • 
ırem ıyev den doğan teessüflerini 

lılilletler Cemiyeti [!enei sekle/eri 
Avenol 

Cenevre, 1 ( Ô.R ) - Dün 
N ecaşinin şahsına karşı çıka
rılan had'se üzerine Havas 
ajansı bugün bu notayı neşret
rniştir: 

Fransa hükümeti, maziye aid 
bir münakaşa açmaksızın, fela
kete karşı borçlu olduğu hür
met sebebiyle, şu izahatı ver
rneğe mecburdur : 

7 Son kanun 1935 de Fran
sa, bazı Amerika ihtilaflarının 

halli için ltalya ile bir anlaşma 
İmza etmiştır. Bunda 1906 
lngiliz - Fransız - Italyan mua
hedesi esası üzninde ekonomik 
Menfaatlar tasrih edilmiş ise de 
Fransa 1-labeşistan üzerinde biç 
bir şekilde ltalyaya siyasi hak
lar tanımamıştır. Hele kendisile 
birlikte Milletler cemiyeti :ızası 
t>lao Habeşistana karşı, onun 
9razi tamamhğını ve istiklalini 
bozacak her hangi bir hareketi 
~üphesiz ki tecviz edemezdi. 

.,Cibuti limanı -,e Cibuti -
Adis - Abeba Fransız demir
}olu hakkında Habeş hükume
tinin silah ve mühimmat nakline 
matuf her müracaab daima usul 
dahilinde kabul edilmiş ve Fran
sa hükumeti bütün taahhütlerini 
verine getirmiştir.,, 

Cenevre, 1 (Ö.R) - Italyan 
delegasyonu umumi sekreteri 
dö Vaskopa milletler cemiye
tinde çıkardıkları müessif ha
dise üzerine tevkif edilerek 
hapse atılan Italyan gazeteci
lerini ziyaret etmek istemişse 
de kendisine bu ruhsat veril
memiştir. Gazeteciler Sent 
Antuvan hapishanesindedirler. 

Yazan: Tok Dil 

iştiyakım ltadden aşti, 
11asretiyle dğeı pişti, 
l?şirıden ayn n:ı df4tü, 
41 usam riflt'lldi, grlmedi; .. . .. . 
4şık der ki: ar.eh !tal oldu, 
l' d a avcıpa şıkfiar ınt oldu, 
()tZden gawi yar mı b11ldu 
Af usam rlf lendi [!etmedi 

. . 
Ay gök yüzünde ablak ve 

s .. k ogu çehresiyle ufukta çoktan 
Yükselmiş ve uzaktaki Keşiş 
dağı~ı; yerle, göğü bekliyen 
acayıb kara -bir heyula, yere 
U~anmış şekilsiz bir cadı gibi 
&osteriyor. 

Cenevre ltalyan konsolosu 
hadise hakkmda bir rapor ha

zırlıyarak Roma hükümetine 
göndermiş ve telefonla ltalya
nm Bren sefirife görüşmüştür. 

Roma, 1 (Ö.R) - Matbuat 
ve propeganda bakam Alfieri 
Cenevrcde tevkif edilen Ital
yan gazetecilerine şu telgrafı 
çekmiştir: 

"Siz Italyan gazeteciler ki 
barbarlık içinde bir memlekete 

binlerce yıllık medeniyeti sokan 
Italyaya karşı saygısızlık kar-

şısında hiddet ve nefretinizi 
tutnmamışsınızdır ve sizler ki 

bunun için canilerle birlikle 
hapse atılmışsınızdır, sizlere 
şahsi selamımı ve iştirak his
lerimi bildiririm." 

Cenevre, 1 (Ö.R) - Millet
ler cemiyeti nezdinde salahi
yetnameleri olan gazeteciler 
birliği bir emri yevmi neşre-

ar a r 
Habeş muhar· leri Adis .. Abeba 
yakınında harekete geçmişlerdir 

Cenubi Habeşisfa11da i•;ya1t 
Londra, 1 (Ö.R) - Gore

den gelen seyyahlar yeni Gore 
hükümetinin Necaşiye sempati 
beslemediğini iddia ediyorlar. 
Bununla beraber yeni hükümet, 
bir çok çetelere silah dağıt
mıştır. Bu yüzden Italyanlar 
Adis - Abeba civarında bir çok 
müşkülata uğramışlardır. Habeş 

muharipleri ciddi şekilde mu
kavemet gösteriyorlar. 

Berlin 1 ( Ô. R ) - Adis -
Abebadan gelen haberJer ce-
nubi Habeşistanda Galos aşi· 
re~leri arasında ciddi bir ısyan 
çıktığını göstermektedir. Ge
neral Celese kumandasındaki 
motörlü kuvvetler Negelliden 
hareket ederek 250 kilometre 
şimaldeki Mega - Maçeyi işgal 
emrini almışlardır Bu hareketten 
maksat asilerin iaşesini kes
mektir. Diğer motörlü bir kol 
Adis-Abebadan müstacelen ha-

Tefr ka No: 20 

Katırcıoğlu lstanbulun yedi 
dağından atım aşırmış, söğüd 
illerine ulaşmış, Bursa ovasında 
bağnndan kopan türküleri de
licesine haykırarak vaktın bu 
ıssı~ ve sakin sularmda yorgun 
vücudunu; neftileşen çimenle~in 
üstüne, yorgun atını da demır-
den kazıklara bağlamadan başı 
boş; kararan yeşilliklere bıra
kıvermişti. Nilüfer çayının; ile
rideki bir değirmende ezelden
beri harlayıb, gürlediği sesmı 
bir söğüdün altına uzanarak 
dinliyen ve yavaş yavaş uyuşan 
Katırcıoğlu, uzandığı sırtın asa-

ı 

edm Oalas aşireti lıalkı 

reket ederek l 00 kilometrt: ce
nuptaki Belçika çiftliklerinde 
çıkan isyanı bastırmak için 
oraya bereket etmiştir. Bedelde 
Alman papası Müllerin katli 
teyid ediliyor. 

Berlin, 1 (Ö.R) - Romadan 
gelen te!grafJara göre ltalya 
hükumeti Habeş işgal ordusu· 

· nun muhtelif teşekküllerine 
ait efradın terhisini emretmiş
tir. Yerli Eritre fırkaları eski 
mevkilerine döneceklerdir. Şar-
ki Afrikadan Italyaya dönecek 
ilk fırka Aduayı işgal eden ve 
Ras lmru ordusuna karşı muha
rebelerde temayüz eden Cavi
nana fırkası olacakl r. 

oo·o · sta ı ve Çiı 
Pekin 1 (A.A)-Prens Tahin 

salahiyettar bir adamı müsta-
kil bir Mogolistan teşekkülü 
hakkındaki haberleri yalanla
mış ye Mogolistanm Çine bağlı 
kalmak istediğıni bildirmiştir. 

ğısından ve çok yakınından bu 
türkiiyü duydu. Başının altına 
çaprazvari kolunu uzatan burma 
bıyıklı Efe, kollarını çekti hızla 
kalkıb bağdaş kurdu, K~lağmı 
sese vere~ek koyu koyu bu ya
nık varsagıyı, bü yanık ağılı 
dinledi, dinledi. dinledi. Her 
bir mısrainda nice hatıralar ya· 
şıyan bu şaheser varsağı bi
tince, atına döndü. Hafif bir 
ıslık çaldı, at başını kaldırıb 
aşağı doğru avkan Efenin arka
sından ağır agır takib etti. 

Katırcıoğlu, yeniden bir baş
ı~a şarkıva başlıyan sesi S?"üde-

iile neş eti 
derek bazı ltalyan gazetecile

rinin çıkardıkları hadiseden te
essüflerini bildirmiş ve bunlar-

dan hiçbirinin birliğe dahil ol
madıkJarmı kaydetmistir. 

Cenevre, 1 (Ö.R)- Federal 
konseyinin haklarında vereceği 
karara intizaren mevkuf ltal

yan gazetecileri müddeiumumi
nin emrine hazır tutulmak-

tadır. Karar verme~c için fede
ral konseyi Cuma günü top
lanacaktır. 

ltalya hükumetinin tevkif 
hadisesi dolayısile hiç bir pro
testoda bulunmayacağı habtr 
alınıyor. 

Paris, 1 (Ö.R) - Gazeteler 
ltalyan gazetecilerinin Cenev
redeki hareketforini ayıpla-

makta birleşiyorlar.Açıkça Ital
ya lehinde temayülat besliyen 

sağ cenah "Journal,. gazetesi 
bile bu hareketi kötüliyor ve 
şunları yazıyor: 

- " Acınacak bir teşebbüs. 
Bu jestin yapılmıyacağı bir yer 

varsa orası da Milletler cemi
yeti asamblesidir. 

" Gazetecilerin, vazifelerini 
ynparken, daima gözönünde 
bulundurmaga mecbur o!duk

ları b zıibtidai hadiseler var
dır. Bilhassa Necaşi'o:n şim
diki vaziyetinde l ·· hareket 
yersizdi: Herşeydl ıhrum 
edilen bu hükün. ssiz 
adımları, mağmum • hü-
zünlü duruşlarile dünya umu
mi efkarına teveccüh telkin 
etmektedir. Bunun içindir ki, 
bu jest yapılmamalı idi. ., 

Paris, 1 (Ö.R) - '1Paris -
Soir,, ın Cenevre aytarı dünkü 
dramatik hadise hasebile asam
b!enin fena başladığını, hadi
nin bala fikirler üzerinde yük 
gibi kaldığım, cemiyeti elde 
tutmak ıçın çok dirayet ve 
otorite lazımgeleceğini bildi
rıyor. 

Paris, 1 (Ö.R) - " Debats,, 
ltalyan muhtırasının dikkatle 
focelenmesi lıizımgeldiğini, mil
letler cemiyetinin ıslahı kaydile 
onun sinesinde beynelmilel iş 
birliği arzusunll gfüıterdiğini, 
dün ümidlcr uyandırdığını, 

maalesef ltalyan gazetecileri 
tarafından yapılan mazeret ka
bul etmez nümayiş~n çok fena 
bir tesir uyandırdığını yazıyor. 

rek, söğütlerin, ağaçların ara
sından derenin zikzakını takib 
edib çayın; deredeki koluna 
kadar inmişti. 

Sihirbaz Ay! çayın sularım; 

dalgalanan bir Elm&sa; dibin
d ... ki çakılları da Sedefe çevir
mişti sanki... Çayıa kenarmda; 
bağrı açık, memelerinin ilk yu
varlaklığı görünen bir kız çö
melmiş bir .şeyler yıykıyordu. 

Katırcıoğlu, derenin karşı ke
narında ve saklı bir yerde 
mehtabın ışığı scıyesinde kızı 
doya doya seyretti. Demin duy
duğu ağıt; bu kızın ağzından 
ilahi nağmelerle dağılmış, tit
rek ve güzel se~iyle görılüoe 
ateş saçmıştı, işte onu şimdi 

görüyordu. O ateş kız, şimdi; 
ayın gölgelendirdiği pürüzsüz 
ve saf çehresiyle yüreğine bir 
alev yangınının yalazını dokun-
durmuştu. Kendisinden haber
siz kızın şakrak şarkılarını din
ledi, kız habersiz ve pervasız 
suyun şapırtılariyle oynarken 
Katırcıosrlu içinden gelen bir 

abeşistaoda köle iği ve 
şakkayı ilga etm·ş er 

Cenevre 1 (A.A) - ltalyan muhbrasının Habeşistanda mede
niyet eseri hakkındaki kısmında şöyle denmekteair: 

Italya yer1Her hakkında hakkaniyetli muameleyi teminat altına 
almaktadır. Ve bunla.ın maddi ve manevi refahını ve sosyal 
terakkilerini kolaylaşhrmağa çalışacaktır. Halkın bu amacın 
başarılmasına iştiraki için yerliler merkezi hükumet nezdinde 
daha evvel ihdas edilmiş olan kooperatif meclise kabul edile
ceklerdir. Dine ve sayış ile örf ve adate aykırı olmıyan mez
heplere riayet edilecek halk serbestçe dilini kullanacaktır. Kö
lelik ve hidemah şakka ilga edilmiştir. ltaiya; polis, o memleket 
müdafaası hizmeti müstesna olmak üzere yerlilerden kıtaat teş
kil edilmemesi prensibini tatbike amade bulunmaktadır . .Müba
dele ve -transitin serbestliğini temin için her türlü tedbirler alın· 
mışhr Ve tecim hususunda bütün memleketler hakkında hakli 
bir muamele tatbik edilecektir. 

1 işi serge si 
İkinci Teşrinde lktısat Ve

kaletinde, aile sanayiini ve kü
çük sanatları teşvik için bir 

milli nümune sergıst açıla

caktır. Bu o;ergiye şehrimizde-

ki alakadar müesseseler tara

fından büyük ehemmiytt atfo

lunmaktadır. 
Şehrimiz ticaret odası, el işi 

sanayiile alaka.dar bütün mües

seseleri bu sergiye iştirak için 

teşvik etmektedir. 
•• 
Odemişte yangın 

Ödemişin cumuriyet mahal

lesinde oturan Ümmünün evi 

yanında çamaşır yıkayan Meh

med Ali karısı Şefika dikktsiz

Jik yüzünden çamaşır yıkadıgı 

yerde söndürmeden bıraktığı 

ateşle Ümmünün evinin ateş 
almasına sebebiyet vermiştir. 
Ev altlı ü~tlü iki odalı idi ve 

içinde iki yüz lira kıymetinde 
eşya vardı. Eşya ve ev tama
men yanmıştır. Yangın etrnf
taki evlere sirayetine mtydan 
verilmeden söndörülmüştür. 

ırsız 

tutuid 
a ) 

Aısancakta Şehitler cadde
sinde oturan Mehmed Hüseyin 
kızı İffetin evine giren Şakir 
karısı Naciye tarafından 75 
lira el.eğerinde eşyası çalınmış
tır. Naciye tutulmuş ve çaldığı 
eşya geri alınarak hakkında 

tahkikata başlanmıştır. 

Bir ya udin· n 
boğazı kesildi 

Cezayir 1 (Ö.R)- Bono ci
varında yüzlerce yerli yabudi
lere hücum etmişlerdir. Çöl 
mıntakasıoda bir köyde katil
likle itham edilen bir yahudi 
yerlilerce taşa tutulmuş 12 kişi 
tarafından boğazı kesilmiştir. 

Oranda iki işçiye karşı yapılan 
taarruz üzerine arbedeler çık
mışlar. Bir ölü ve bir yaralı 
vardır. 

şiddetli gıdıkla nihayet daya
namadı, öksürdü, kendini bil
dirdi. 

Kız sustu .. 
Kabrcı<?ğlu söğütleri arala

yıb çayın öte kıyısın..:a göründü: 
Tatlı bir sesle: 
- Güzelim, yanında çamçak 

var mı bir su içcıem .. 
Kız birdenbire ayağa kalkıb 

iki tarafına bakınarak sustu. 
Kabrcıoğlu: 

- Yok mu? 
Kız - Avucunla içivcrsennel 

dedi. 
Katırcıoğlu, çizmelerinin to

puklarını bile aşmıyan yaylımlı 
geniş çayı şapırdatarak kıza 
doğru yürüdü, kız geri çekildi. 

Karşı kenara geçen Katırcı
oğlu: 

- Korkma! kiz! ben senin 
bildiklerinden değilim, bana 
Katırcıoğlu derler. 
Umulmadık bir çığlıkla Ka

tırcıoğluna koşan kız: 

- Ah! ağam! Ah ağaların 
a2'ası, can kurtaran a2aml 

-r· aret odas! 
Ticaret ku!Ubü hak'nnda 

i~ahst veri],'Or 
Şehrimizde bir ticaret kulü

bünün açılmasını geri bırakan 
sebebler hakkında sayın gaze
tenizin dünkü başmalrnlesinde 
noksan görülen bazı noktaların 
düzeltilmesini rica ederim: 

l - iktisat vekaleti şehri
mizde bir ticaret kalübünün 
açılmasını takdirle karşılamış 
ve bu hususta Odaya mezuni
yet vermiştir. 

2 - Kulübün yapılması an
cak bütçe sebebferinden do
layı geri kalmıştır: 

Ticaret odaları, varidatlarıo
dan yüzde onunu ihtiyat ser
mayesi olarak ayırmaktadırlar. 
Geçen yaz Ankatada toplanan 
odalar umumi kongresi bu pa
ralarla memleketimizde umumi 
mağazalar yapılmasını istemişti. 

lzmir odası, umumi mağazalar 
hakkındaki prnjelerin ne za
man tatbikuıa başlanacağını 
bilmediği için ihtiyat sermayesi 
karşılığı o'arak tuttuğu paralan 
arayerde kulüp inşasına sarfet-
meği düşünmüştü. Halbuki ik
tısal vekaleti odalar kongresi-
nin umumi mağazalar için olan 
dileğini şimdiden tahakkuk 
ettirmek istediğinden odalarda 
mevcut paralann haili acit olan 
bu ihtiyaca sarfı lazımgelmiş 
ve kulüp inşası da bundan do
tayı geri kalmıştır. 

3 - Odalar umumi kongre
sinin dileği üzerine yapılacak 
umumi mağazalardan biri ls
tanbulda, diğeri lzmirde ola
caktır. 

4 - Yapılmasına izin veril
miş kulüp için yıl sonunda 
bütçe vaziyetine göre tedbir 
alınacaktır. 

Ticaret Odası umumi katibi 
M. A. ETEN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rpJJ • k t } fZ72.'.l 
~ ~ra ı o e 
N Hükumet lrnrşısındnki 11Ev

liya zade oteli,, eşyasiylc 
1\ birlikte kiraya verilecektir. 

Talip olanların içindeki 
ltatip Hüseyine müracaat 
eylemeleri. 

N 2-6 S.(5) (1361) 
ı.. ~/Y7/ZZ:("/JZ7J7pZ7.7.72'2:7J.~~ 

Diye haykırarak pala bıyıklı 

Efemizi belinden tutub başını 
göğsüne verdi ve: 

- Git! dedi, kaç! kaç! bu
ralardan! git Demir Delinin de
ğirmenini, [koJlarını salıb, elini 

ileri uzatarak) nah! şurdaki de

ğirmenini eşkiyalar bastı, hem 

padişahın eşkiyaları! imiş, daha 

da gitmediler .• Katırcıoğlu gü

lerek kıza sokuldu. Ellerini tu
tul> gözlerine bakarak: 

Adın ne senin kız? 

- GüU 
- Bilmcdı -----------------Oörsevdi eğer hüsnü tfıl/irasuu Yasa/ 

Aşkiyle Zeliha gibi kalmazdı kararı 
Nd hak vere zulm ilr şel!id old1t 

o masum"' 

!ttmzıl ki, ola !tak/un a11a kU1bu 
dvan 

Crvıi dedi tarikin cdü/J ltakka 
111ü11acat 

Musaya amaliyü frcclli kıla Bfui! .• 

Diye bir mezar mersiyesi 
yazmıştı. 



Haftalık • ya a 
..... _..... ................. ~,.. 

Borsa faaliyeti normal bir 
Buğday fiatları 

pamuk ve yapağı 
mal azlığından biraz yükselmiş 
fiatlarında düşkünlük kaydedilmiştir 

lzmir ticaret ve zahire bor- dirde lzmirde müstekar bir ar-
aası tarafından neşredilmekte pa piyasası teessüs etmiyeceği 
olan ~ündelik borsa satışları tabiidir. 

Bakla listelerine göre hafta içinde 
borsada satılmış olan ticaret 
eşyasının cins, mikdar ve haf- Son hafta içinde Borsada 
talık fiyat seyirleri aşağıda 304 çuval hazır ve mütebakisi 
gösterilmiştir : vadeli olmak üzere 789 çuval 
cınsı mikdarı haftalık fiab Bakla satışı olmuştur. Hazır 

çuval az çok mallar 4,375 den vadeliler ise 
Buğdny muh. 3256 5. 7. l 4,5 kuruştan muamele görmüş-
Arpa muhtelif 340 3.50 4.25 j tür. Bundan bir hafta evvel 
Bakla muhtelif 789 4.375 4.50 1 158 çuval hazır ve 485 çuval 
Pamuk ,, 198 B. 43. 43.50 vadeli olarak cem'an 643 çuval 
Pamuk çekir 2800 K. 3.25 3.25 Bakla alışverişi olmuştu. Hazır 
Yapağı 7008 K. 51. 63. ve vadeli Bakla fiatı geçen 
Palamut 420ke 410 710 hafta 4,3125 kuruş olarak 
Kuzu derisi 6000 ad 87 87 tesbit olunmuştu. 
Çel<. üzüm 840 çu. 6.75 13.50 Bundan bir sene evvelki aynı 

B .., d ı• hafta içinde borsada4,25-4,3125 
u g ay kuruştan 328 çuval hazır ve 

23-6-936 dan 30-6·936 ak- 4,312? kuruştan 266.6 çu":_al 

şamana kadar borsada satılmış 
o'nn buğdayların nevi, mikdar 
ve ~iatleri şöyledir: 

Fi at 
Nevi mikdan 

vadelı bakl3 muamelesı oldugu 
anlaşılmıştır. 

Son hafta bakla piyasasında 
geçen haftaya nisbetle hafif 
bir canlılık görülmüş ise de da-
hilden mevrudatın azlığı hase-

çuval as- aza • biyle hazar mallar üzerine geniı 

Uşak s. m. 

" y. " 
" m. v. 

Muhtelif y. 

" 
s. 

1312 
201 
862 
450 
431 

3256 

gaıi 

6.75 
6.00 
5.00 
6.00 
575 

mi 
7.00 
6.25 
5.00 
6.25 
5.75 

Bundan bir hafta evvel ise 
borsada muhtelif nevilerden 
10865 çuval buğday satılmıştı. 
193S haziranının son haftasında 
ise borsada 3434 çuval buğday 
alış verişi yapılmıştı. 

Son hafta buğday piyasa
ımda geçen haftaya nisbetle 
fazla iş olmamııtır. Ancak fiat
lerde göze çarpar bir ilerleme 
meyli görülmüştür. Bu halin 
piyasaya az mikdarda mal gel
mesinden ileri geldiği söyleni
yor. Hafta içinde piyasada sa
hlan buğdayların kısmı izamı 
Ziraat bankasına aiddir. 

Şimdilik piyasadaki talebi 
karşılayacak miktarda elde mal 
mevcut olmadığından fiyatlarda 
terakki emareleri görülmekte 
isede Anadolu mallarının yakın 
zamanda piyasaya arz edilece
ğine göre fiyatların tekrar nor
mal hadde düşeceği söylen-
mektedir. 

Arpa: 
Haftalık borsa satışı olarak 

yukarıda gösterilen arpaların 
300 çuvalı Uşak malından ve 
40 çuvala da ayni cinsin çakır 
nevindendir. Mezkur 300 çuval 
3,50 - 4,25 ve mütebaki 40 çu· 
val da 3,75 kuruş fiyatle satıl

mıştır. 

Geçen hafta ise kilosu 3-3,5 
kuruştan 389 çuval yerli arpa 
satılmış ve geçen senenin bu 

haftasmda ayni maldan 404 çu
val arpa 3 - 3,25 kuruş arasın
da fiyatlarla satılmışb. 

Yeni sene mahsulünden pi
yasaya arz edilmekte olan ar
palar kalite noktasmdan düş
gün bulunmakta ve bu yüzden 
arpa fiyatlarında lJir vuzuh ha
sıl olamamaktadır. 

Esasen henüz ihracat işlerine 
girişilmediğinden gerek borsa 
dahilinde ve gerek borsa ha
ricinde satılan arpalar yerli 
ihtiyaçlar için alındığından bu
günkü fiyatlara sağlam gözile 
bakılamamaktadır. 

Unacatçılar geçen sene ol
duğu gibi bu senede hususi 
teşkilat ile istihsal mmtakala
rındao mubavaat yaptıkları tak-

işler olmamıştır.Müstehlik piyasa 
fiatlerinin tamamiyle tavazzuh 
etmemiş olması dolayısiyle de 
alivre işlerde beklenen açılma
nın henüz hasıl olmadığı anla
şılmaktadır. 

Bugün için bakla alıcısı var
dır, Fiatlerde ilerleme kabili
yeti sezilmektedir. 

Pamuk 
Hafta içinde borsada satıl

mış olan pamuk miktarı 148 
balyesi hazır ve 50 balyesi va
deli olmak üıere 198 balyeden 
ibarettir. işbu pamuklar nevi 
itibarile prese birinci olup ha
zır mallar 43 - 43,5 vadeliler 
ise 43,5 üzerinden muamele 
görmüıtür. 

Geçen hafta ise bor51da 
aşağıda işaretli pamuk işleri 
olmuştu: 
Nevi miktar 

Bal ye 
Prese birin-

ci hazır 190 
., 2 nci •• 102 
" 1 nci va. 50 
•• " eski sa. 10 
Yekun 352 

Fiyah 

43,5 45 
42 42 
44 44 
46,75 46,75 

Geçen hafta ortalarından be
ri pamuk piyasasına arız olan 
durgunluk bu haftada devam 
etmiş ve pek cüz'i işler olmuş
tur. Bu yüzden fiyatlarda bir 
miktar gerileme olmuştur. Ge
çen hafta sonunda 43,5 - 44 
kurut tesbit edilmiş olan pa
muk piyasası bu hafta nihaye
tinde de 43 kuruş olarak iş
tahsız kapanmıştır. 

Genel bakımdan pamuk pi
yasası durgun ve fiyatlarda ge
rileme meyli görülmektedir. 

flamuk çekirdeği 
ihracat için muamele yoktur. 

işler normaldir. 

Yapağı 
Geçen haftadan beri piyasa

ya ariz olan durgunluk hala 
bakidir. Fiyatlar muttasıl geri
lemektedir. Bugünler için piya
sada kuvvetli alıcı yoktur. 

Hafta içinde borsaya yazdı· 
rs!mış olan satışların 4635 ki
losu harır mal olup kilosu 51 -
52 den muamele görmüştür. 
Mütebaki 2373 kilosu bu hafta 
içinde borsaya yazdırılmış eski 
satıştan ve fiatı 63 kuruştur. 

Palamut 
Borsada son hafta içinde 

satıldığı yukarıda işaretlenen 

420 kental 1>alamutun nf!vi. 

mıktar ve fiatlari aşağıda gös
terilmiştir: 

Fi. 
Nev'i Kentali Az Çok 
Tırnak mallar 195 680 710 
Kaba " 191 580 615 
Rüfüz kabalı mallar 34 410 410 

Yekun 420 
Bundan bir hafta evvelki 

palamut satışlara ise şu şekilde 
tespit olunmuştu: 

Tırnak 
Kaba 
Refüz 
Yekün 

187 650 730 
135 550 640 

17 470 470 
339 

Bundan bir sene evvelki bu 
hafta içinde iııe kentali 280-300 
kuruştan yalnız 693 kental 
kaba palamut satışı olmuştu. 

Palamut piyasası haftalar
danberi ayni seyri takib et
mektedir. Mal az olduğundan 
fiatlarda kuvvetli bir istikrar 
vardır. Bu halin yeni mahsule 
kadar bu şekilde devam ede
ceği kanaati umumidir. 

Zeytinyağı 
Hafta içinde borsada mua

mele olmamıştır. Borsa haricin
de perakende işler olmuşsa da 
bunlarda da kayda değer 

birşey yoktur. Beş asidli yağ 
fiatları 37-37,5 kuruş olarak 
tesbit edilmekte ise de bu fiata 
da hemen hemen alıcı yok 
gibidir. 

1935 Haziranının son hafta
sında borsada 25,5 kuruş üze
rinden 15000 kilo sıra malı 
zeytinyağı muamelesi olmuştu. 

Kuzu derisi 
Hafta içinde borsada tanesi 

87 kuruştan 6000 aded kuzu 
derisi satılmıştır. Bu fiatlara 
müsaid gözle bakılmaktadır. 

Çekirdeksir üzüm 
Son hafta içinde borsada 

yukurıda işaretlediğimiz gibi 
840 çuval çekirdeksiz 6züm 
satılmıştır. 

Bu suretle mevsim başından 
son tarihe kadar borsada satıl
mış olan çekirdeksiz üzüm 
miktarı 518657 çuval ve 4333 
torbaya baliğ olmuş bulunmak
tadır. 

Bundan bir hafta evvel bor
sada sahlan üzüm miktarı 905 
ve geçen senenin bu haf tasın
da ki satış mıktan da 2101 çu
vala ulaşmıştı. 

1934 mahsulünden geçense
nenin bu tarihine kadar bor
sada sa.himış olan çekirdeksiz 
üzüm miktarı 340143 çuval ve 
1357 torba olarak hesap edil
miştir. 

Geçen hafta üzüm işlerinde 

görülen gevşeklik bu hafta da 
aşağı yukarı olduğu gibi devam 
etmiş ise de fiatlarda değişik
lik olmamış ve 23-6-936 tari
hinc\e tespit edilmiş olan aşa
ğıda işaretli fi.atlar aynen de
vam ve cereyan etmiştir: 

Fi 
Nuınara asgari azami 

7 7 75 8 
8 8 22 8 50 
9 9 9 25 

10 10 50 11 25 
1945 Haziranının 30 uncu 

günü ise bors.'\da iizüm fiyatlara 
aşagındaki işaretJi miktarlarda 
tespit olunmuştu: 

Fi 
Numara asgari azami 

7 8 75 9 50 
8 9 75 10 
9 10 25 10 75 

10 11 25 12 25 
12 12 75 14 25 
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Ali Muhlis'in ölümü Adliyede •• 
ı··m Nissen'in ltalya 

•••••••••••••••••••••••• 

M~neıııen yolundaki 
otobiis faciasının 

ınulıakeınesi seya 
Ali 

ı dan ileri gel • 
iŞ -·-·-·- Menemen - Çiğli yolu üzerin

de bir kamyonla bir otobüsün Muhlisin 
muharririmize 

- Baş tara/ı I incı sairi/ede -
lışmışhr. 932 de tekaüd olduk
tan sonra Manisa maarif sıhhat 
müfettişliğine tayin olunan zev
cim yeni vazifesini de ayni sa
dakatle başarmıya başlamışh. 

Doktor 934 yılında Eşme 
mekteblerini teftişe çıkıyor. 
Eşmenin Kulakkaya mektebini 
gözden geçirmek için köye gi
derken araba devriliyor. Dü
şüyor ve sol ayağı kırılıyor. 
Geceyi ıstırap içinde Eşme 

dispenserinde geçirdikten son
ra Manisaya geliyor. Manisa 
doktoları zevtimi Iskenazi has
tanesine yatırıyorlar. 

Hastaneye yattığının ertesi 
günü hastanede ilk müdavah 
yapılıyor ve ayağı sarılıyor. 
Hastanede bir hafta kaldıktan 
sonra lskenazi hastanesi baş 
doktoru Necdet zevcimin Cer
rahpaşa hastanesine kaldırıl
masına lüzum görüyor. Ve Ali 
Muhlis lstanbula gönderiliyor. 

28 Kanun Cumartesi günü 
profesör Nissen tarafından 
kendisine ameliyat yapılıyor. 

Ameliyatın ertesi günü profe
sör Nissen bana zevcimin aya
ğında ufak bir sakatlık bile 
kalmıyacağmı ancak biraz çı• 
kmU olacağını söylemişti. 

Bu sırada profesör Nissen 
Avrupaya gidiyor. Nissenin 
Avrupada bulunduğu sırada, 
evd~ tedavi altında bulunan 
zevcimi muayene için 27 ikinci 
kinun günü Niasenin asistanı 
Hazim evimize geliyor. 1 Şubat 
Cuma günü gece yansı dok· 
tor Ali Nuhlise birdenbire 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nin aynı tarihlerine ait Uzum 
fiatlaarında bu sene aynı ola
rak aıagıda işaretli düşkünlük 
vardır: 

Deşkünlük miktara 
Numara az çok 

7 1 1 50 
8 1 50 1 50 
9 1 25 1 50 

10 0,75 1 
Alivre üzüm fiyatlarında geçen 

ve daha evvelki haftalara nis
betle yükselmeler görUlmekte 
olduğu bildiriliyor. 

Dahili piyasa vaziyetinin yeni 
mahsulün idrakine kadar istik
rar kesbetmiyeceği ihtimali 
vardır. Mamafih umumi nok
tadan işlere normal gözüyle de 
bakılabilir. 

SAiR ZEHAIR VE HUBUBAT 
Hafta içinde borsada buğday 

arpa ve bakladan maada zebair 
ve hububat 6zerine it olma
mıştır. 

Borsa harici yapılan işler ise 
perakende olup piyasa teıkil 
edecek mikdarda olmadığın
dan bunlar hakkında kayde 
değer birşey öğrenilememiştir. 

ABDI SOKULLU 
... .A&S! ili! ! IFJ"~. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sallflar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı 

56 Vitel 
14 Şınlak Z bi. 
11 S Gomel 

Fi at 
8 
8 50 
8 50 

81 Yekün 
518726 Eski satış. 
518807 uumi satış 

Zeytlnyajiı 

8 50 
9 75 
8 50 

Kilo Alıcı Fiat 
9224 Muhtelif 38 41 50 

Zahire 
Çu. Cinsi 

Buğday s 
Fi at 

6 75 
,. ... - . 

• 
zevcesı Pakize 

anlattı hadiseyi 
çarpışmasına sebebiyet vererek 
Jandarma Abmed!n iki otobüs 
arasında ezilmek suretiyle ölü
müne ve iki yolcunun da yara• 
)anmasına sebebiyet vermekle 
m&znun şoför Alman Meh
med ile lbrahimin mubakme
lerine . dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Dünkü celsede iki 
müdafaa şahidi dinlenmiştir. 

1 
bir titreme, onu müteakip te 
41 dereceye kadar yükselen 
hararet geliyor. Sabahleyin saat 
dokuzda Ali Muhlis tekrar 
Cerrabpaşa hastanesine nakle· 
diliyor. Bu sırada profesör Av
rupadan dönmüş bulunuyordu. 

Pakize A. A111/z/is, mulıanirimize 
iznlıot vrriror 

Ali Muhlisi muayene edince 
korkacak birşey olmadığını 

söylemiştir. Fakat zevcim vazi
yeti teblükeJi görünce derhal 
operatör M. Kemale müracaat 
ettik. M. Kemal kocamın aya
ğına başka bir operasyon ya
parak fazlaca cerahat çıkar
mıştır. 

Bu sırada M. Kemal cera
hatın kana karıştığını, zevce
min kurtulamıyacağını beyan 
etmiştir. Ali Muhlis ayağının 

kesilmesine razı idi. Fakat iş 
işten geçmiş bulunuyordu. 

işte hidisenin şekli böyledir. 
Zevcim 12 şubat gecesi ha
yata gözlerini ebediyyen yum
muştur. Ölümünden iki gün 
önce Ali Muhlis, akrabamızdan 
avukat şemseddine: 

- ihmal ve teseyyüb yü-
1ünden ölüyorum, demiştir. 
Yine ölümünden üç döl saat 
evvel bana: 

- Meslek hayatımda hiçbir 
hastamı ihmal etmedim. Fakat 
meslekdaşlaram beni ihmal et
tiler .. 

Demiştir. 

Mubarririmiz bayan Pakizeyi 
bu elemli dakikasında daha 

fazla rahatsız etmek isteme
miş ve kendisine teşekkür 
ederek ayrılmıştır. 

Bulgurca davası 

Bu müdafaa şahitleri, jandarma 
Ahmedin Menemenden gelen 
otobüsün çamurluğu üzerine 
bindiğini ve şoförün oradan 
inip içerideki yolcular aruına 
geçmesini söylediği halde ehem-
miyet vermeyip çamurluk üze
rinde kalmak için ısrar 

ettiğini, Jandarma Abmedin 
bütün köylüler arasında sert
liği ve hatta siddetle muamele 
etmesiyle meşhur olduğunu 
söyliyerek: 

- Şoför daha fazla ısrar 
edemezdi, belki sert bir mua
melede bulunurdu. 

Demişlerdir. Şahidler, ölen 
jandarmanın evvelce kendilerini 
bile dövdüğünü söylemişlerdir. 

Müddeiumuminin mütalaasını 
serdetmesi için muhakeme baş
ka bir güne talik edilmiştir. 

Kızı kaçıranlar 
Evlenecekleri l;ln ortad• 

mes'ele kt lmadı 
Gazi Bulvarında Mecid kıza 

Selviyi zorla kaçırmak ve kir• 
letmekle maznun N eş' et ile 
kaçırma hadisesinde yardımla 
maznun Durbaba, Gencağa ve 
oğlu Mehmedin ağırcezada 
devam etmekte olao muhake
meleri neticelenmiştir. Selvinin 
yaşı onsekizden fazla olduj'u, 
Neşet'le evlenmek istediği ve 
ri:ıasile kaçtığı anlaşılmıı ve 
suç sabit olmadığından mu-
nunların beraetlerine karar 
verilmiştir. Neş'etle Selvinin 
evlenmek üzere bulunmalan 
da bu kararda imi) olmuftur. 

Mahkum edildi 
Cumaovasının Bulgurca k6· 

yünde lbrahim oğlu S Jleymanı 
dövmek suretile ölümüne sebe
biyet vermekle maznun Masa• 
nın şehrimiz ağır ceza rnahke· 
mesinde cereyan etmekte olan 
muhakemesi neticelenmİf, bet 
sene takdir edilen ceza11 hidi· 
sede cezayı hafifletecek sebep
ler bulunduğundan 3 sene alb 
ay hapse mahküm edilmiıtir. 

Bunlar da evlenecekler 
Kar'lyaka Mustafa lu•• oa 

Cumaovasının Bulgurca kö- -
beş yaşında Fatmayı evine ka· 

yünde Battal oğlu Abbası tah- bul ederek kirletmekle mazn• 
kir etmek ve Musa oğlu Hü- Osman oğlu Mustafanın ağlı 
seyni dövmekle maznun Hik- cezade devam etmekte olu 
met ve Hüsnünün muhakeme- muhakemesi neticelenmit Ye 

lerine dün Ağırcezada başlan- Mustafa alb ay hapse mahki• 
mıştır. Bu dava ile alikadar iki edilmiştir. Fakat yaşının ki· 
tahkikat dosyası mahkemeye çüklüğü göz önünde tutularak 
gelmiı ve bu dosyalar da ilk cezası, üç aya indirilmiftir. 
dava dosyaaile birlettirildikten Muhakeme esnasında diale-
ıonra amme hukuku şahitleri nen tahitlerin ifadelerine gire 
dinlenmiştir. Fatma, geceleri Mustafanm 
Cumaovaıı nahiye müdürü evine gitmekte imiş. Bu bal 

ile daha üç kişinin şahit sıfa- altı ay devam ettikten sonra 
tile mahkemeye celplerine ka- annesi farkına varmış ve Mas-
rar verilerek muhakemenin de- tafayı dava etmiştir. Şimdi de 
vamı başka güne bırakılmıştır. evlenmek üzeredirler, 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,. Çeşme ılıcalarında 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşrr.e pllj 
ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Otell bu hafla 
cumartesi günü açılacaktır. 

TahJ dot yeınekler çok enfesve çok ucuzdur 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil· 
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen· 
diriniz. Sıbbatınızı buradn koruyunuz. 

DIKKA T : On günden fazla ka
alacklara mühim tenzilat yapılır: 

~--·------llİ(h.3) 5-15 S.6 (1254) 
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Ah 1 demek ki, beni it

ham etti öyle mi? 
Diye bağırdı. 
Şövalye bu derin acının ma

nasına anladı. Gülümsiyerek: 
- Madam, anlatbğım hika

yenin alttarafım getirmek için 
sizden üç gün müsaade iste
dim.. iki gün, bu yaralann 
kapanması, bir gün de işlerimi 
bitirmek kifayet eder. O vakıt 
mareıalın mektubunuzu nasıl 
kabul ettiğini öğrenirsiniz. 

Bu sözler nekadar esraren
giz olmuş olsalar bile Jan, 
bunlardan ümidvar oldu. Sara
ran yanakları kızardı. Kimse• 
senin işidemiyeceği gayet ya
vaş sesle: 

- Ey benim Fransovam, bir 
dakikalık saadetim on sekiz 
senelik azabımı yok edecektir. 

Sözlerini mmldanmıştı. Bun
dan sonra, iki Pardayamn is
tirahatlarile iştigal ettiler. Gerçi 
yer varsa da eşya yoktu. Ni
hayet baba ile oğul, otlarla 
dolu ambar gibi bir yerde etur
malannı arzu ettiler ve Jan 
Döpiyenle kızmıp itirazlarına 

rağmen buraya ğirdiler. ihtiyar 
asker: 

- Madam, oğlumla ben çok 
defalar katı yerlerde, açıkta 
yattık. Bizim için bu ambar 
pek güzel bir yerdir. 

Dedi. Gece olunca, baba ile 
oğul bu ambardaki otlar üze
rinde yatblar. Şövalye asla 
böyle bir rahat döşek bufama• 
dığı gibi b&yle rahat bir uyku 
çekmemiıti. Gerek yorgunluk
tan ve gerekse mes'ud bulun
dugundan dolayı yatar yatmaz 
derin bir uykuya daldı. 

Fakat ihtiyar Pardayanı bir 
türlQ uyku tutmamııh. Adeti 
ilzere baluaduğu yeri gGzden 
geçirmeğe başladı. Amban 
aydınlatan sokak tarafındaki 
af ak pençere gözüne ilişti. So
kakta g&rdftğti ıeyden yDzilnil 
ekşitti. 

Bir sübayın kumandasında 
yirmi kadar er caddede duru
yorlardı. Yakbkları meş'alele· 
rin ışıkları etrafı aydınlabyor
da. Bir kısmı kaputlarına bü
rilnerek uyudukları halde dört 
taneli arkebaz tilfenklerine 
dayanarak kapımn önünde bek
liyorlar. Diğer ikisi de mızrak· 
lan omazlannda sokakta enine 
buyuna dolaşıyorlardı. 

YAZAN : Mişel Zevako 

Oğluyle kendisin\n, Jan dö 
Piyenin kefaletile serbest bıra
kılmış iki mahpus oldugunu da 
hatırından çıkarmıştı. Çıkmak 
için bir ümit yoktu. 

Şövalye hiç birşey düşünmi
yordu. Ellerini kapıyarak uyu· 
muştu. ihtiyar Pardayan yak
mış olduğu fenerin verdiği 

aydınhk içinde oğluna baktı:-
- Zavallı şövalye, asla çıka

mıyacağımız bir kapana kısıl
mış olmaktan son derece kor
kuyorum. 

Senin için hakiki felAket 
bu eve girdiğinden itibaren 
başlamış olmasından endişe 

ediyorum. Ah Şövalye! sana 
kaç defa muhabbetten çekin 
diye söylememiş mi idim? 

Diye söyleneli. ihtiyar asker 
başım salhyarak sözfıne devam 
etti: 

- Muhabbeti Muhabbet! işte 
senin de acılığın meydanda! 
Artık tamamile mahvolduk! 

Diye homurdanıyordu. 
Bu iki yiğitin durumu son 

derece tehlüke ve müthişti. 
Eskiden kendilerini müdafaa 
edebilirlerdi. Şimdi ise elleri 
ayaklan bağlanmışh. Danjonun 
süel maiyet kumandanı kendi
lerini almağa geldiği zaman, 
siyah elbiseli kadının sözü üze-
rine bıraktılar. Şövalye, ana 
ile kızını böy]e bir leke iJe 
tdvis etmemek için ölmeği 
tercih ediyordu. 

Tekrar pençereye giderek 
nöbet bekliyen askerlere baktı! 

- Bu askerler beklememiş 
olsalardı yine mahbus değil mi 
idik ? Halimiz ne olacak? Ne 
çare! Beklemekten başka eJimiz· 
de birşey yokl Bu müdded 
zarfında balta bileniyor. ip zift· 
leniyor. Adam tenCie her ikiai 
<le bir... Buglln yaşadığım şu 
tatlı dakikalar için ölmeği cana 
minnet sayanın. 

Diye düşündO. .... 
e;mun üzerine, ihtiyar Par

dayan oğlunun yamna yani 
otlann üzerine uzandı ve şö
valyeyi de doya doya seyret
tikten sonra temiz bir uyku 
çekti. 

- Bitmedi--Zarta kumar oynuyorlardı 
Yeni müzayede bedestamn· 

da zarla kumar oynadıkları gö· 
rülen Hiiseyio oğlu Arap Nuri 
ııe Mehmet oğlu Tevfik tutul· 
muşlardır. 

" 

Küçük haberler 
Fuhu,ıa mücadele 

komisyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün sıhhat müdür
lüğünde doktor Cevdet Saraç
oğlunun reisliği altında toplan
mış ve iycab eden kararlan 

~almıştır. 

Arazi tahrir işleri 
Arazi tahrir komisyonları iz

mir mmtakası müfettişliğine 
tayin edilen HaJis şehrimize 
gelerek vazifeye başlamıştır. 
Teftişe Değirmendere nahiye
sinden başhyacaktu. 

Arazi tahrir komisyonlarının 
bir aylık mesaileri hakkın daki 
raporlar kazalardan şehrimiz 
muhasebei hususiye müdürlü
ğüne gelmeğe başlamıştır. 

izin verlldl 
Maarif Müdürü Ali Riza ve 

Kız Enstitüsil Müdürü Hasib 
ve refikası muallim Ayşe He 
daha ilç muallim Maarif Veka
letinin müsaadHile Almanyada 
bir tetkik seyahabna çıkacak
lardır. 

Hırsızlar yakalandı 
Bir ay evvel Kemer istasyo

nunda, gaz depoları yanında 
Yugoslavyh Halil oğlu Haşimin 
130 lirası çalınmıştı. Zabıtaca 

yapılan araştırma neticesinde 
parayı çalanların Salim oğlu 
lsmail ve Hasan oğlu Boşnak 
Cemal olduğu meydana çıka
rılmıştır. lsmail şehrimizde tu
tulmuştur. Cemalin Kütahyada 
diğer bir hırsızhk ısuçundan 

tutularak hapishaneye abldığı 
anlaşılmıştır. 

Kaydı bulunamadı 
v a,ını doktorlar tayin 

edecek 
Menemen liazasmın Ulucak 

köyünde Ahmed oğlu Demiri 
öldürmekle maznun Hasan oğlu 
Ömerin muhakemesine dün 
ağır cezada devam edilmiştir. 
Ômerin Menemenden ııüfus 
kaydı ıorulmuıtu. Gelen cevap· 
ta ltaydı bulunamadığı bildiril
diğinden kaç yaşında bulundu
ğunun doktora ttıuayene ettiril
mek auretiyle tesliit ettirilme
sine -karar verilmiş, muhakeme 
başka gline 'bırakılmıştır. 

Pollse hakaret 
lkiçeımelik caddesinde tiitün 

ve rakı bayii Mehmed oğlu ıi
Jihçı Klzım, bir meselenin tah
kiki için oğlu Refik'in arqtır
ma dairesine göfflriilmeıinden 

muğber olarak poliı memuru 
Ca•ide hakaret etmiştir. Hak
kında kanuni muamele yapıl
mağa baılanmışbr. 

Zabıta haberleri: 
Dlkkatslzllk yUzUnden 
Murabıt çarşısmda konduracı 

Ômer oğlu Nuri dikkatsizlik 
yüzünden kundutacı biçağı ile 
yaralanmıştır. 

Çocuk kavgası 
Kahramanlar mahaJlesinde 

oturan Mehmed oğlu Nevzad 
ile Osman oğlu ameJe Ômerin 
çocuğu kavga etmişlerdir. 
Ömer, Nevzadı kolundan yere 
çarpmak suretile dövmüt ve 
:zabıtaca tutulmuştur. 

Gazinoya layık delllmlf 
Karşıyakada sahil gazino· 

sunda sarhoş olan hacı Ahmed 
oğlu Ahmed Cemal, balkın 
rahatını bozacak derecede gü
rültü yaptığından tutulmuş ve 
hakkında tahkikata başlanmıştır 

Sahife ? 

1,-=-
l 

Daimon cep vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

, ·-~ -··~ . . ,.,,. \ . 

Dilden ı, sopaya blnmlf ·----lll!l• ----.ımm ._ ________ il!! 
Kahramanlarda bahçevan ÇOCUK ı Doktor 

sokağında Mustafa kızı Cemile K 1 ~ t• 
ile Mümin oğlu 26 yaılannda HASTALIKLARI ' ema a ır 
amele Mustafa arasında dil ~1ÜTEHASSISl 
kavgası olmuı ve Mustafa Ce-

mileyi sopa i]e döğmüştür. o B ~ t ll .................. ........................ r e c e l SARAÇOGLU 
lzmir bırinci icra memurlu- Memleket hastanesi 

ğundan : 1 Dahiliye Mütehassısı 
b.mirde İsmetpaşa bulvannda Muayenehane: ikinci Bey· 

kahvecilikle meşgul iken halen Hastalarını her gün 11,30 ler sokağı 65. Tel. 3956 
ikametgahları meçhul kahveci dan saat on üçe kadar Evi: Köprü ı·apur iskelesi 
Nuri ve Sabri tarafına: Beyler sokağındaki kıliniğin- Berat apartımanı No. 6 

Türkiye iş bankası lzmir de kabul eder. Telefon 3990 Ev, Telefon No. 2545 -şubesine 100 lira ve ayrıca 

masraf borcunuzdan dolayı 
yapılan tebligat üzerine ika
metgihınıZ1n meçhul olduğu 
gerek zabıta ve gerekse müba
şirler tarafından tutulan zabıt
lardan anlaşılmış olduğundan 

işbu tebliğatm ilinen yapılma
sına karar verilmiı bulunmasına 
binaen işbu ilanın tarafınıza 
tarihi tebliğinden itibaren otuz 

· gün zarfında bu borcu ödeme· 
niz ve bu borcun tamamına 

veya bir kısmına veyahut ala
cakh tarafından aleyhinize açı
lan icra takibatı hakkında bir 
itiraı11nz •arsa yine ba otuz 
glln içinde istida ile veya şifa· 
ben icra dairesine bildirmeniz 
ve bildirmediğiniz takdirde ayni 
müdded içinde 74 üncü madde 
mucibince mal beyanında bu
lunmanız lazımdır. 

Beyanda buhlnmadığınız tak
dirde hapiı ile tazyik olunaca· 
ğınız gibi hakikate muhalif 
beyanda bnlanduğunuz takdir
de hapis suretiyle tecz•ye edi· 
leceğiniz, borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz hakkınızda 
cebri icraya teveulll olunacağı 
&deme emri makamma kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olu· 
nur. 1969 (1367) 

Mübadil bonosu, ba.nka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si· 
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
müracaat. 
TELEFON: 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 
...., -· 1 .. 

lzmlr Beledlyealnden: 
Haza gazı fabrikasını marda 

temsil etmek üzere bir paviyon 

yapbrılacaktır. işin bedeli keşfi 
yedi yl\z aekaen yedi liradır. 
Açık • eksiltme ile ihalesi 17-
7-936 Cuma günil saat on al
tıdadır. Iıtirak için elli dokuz 
liralık muvakkat teminat mak

buzu 'veya banka feminat mek

tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. Keıif, şart
name ve projeai 4 kurUf be
del mukabilinde bava gazı di
rektörlüğünden temin edilir. 

2, 4, 8, 11 1970 (1363) 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiy.en ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
T eJefoa: 2542 

H 3. · '182) 
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lımir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
icraen aablmuma karar veri
len mobiJye]erin birinci artır
muında muhammen kıym.et
lerinin yOzde yetmiş beşini bul
madığından ikinci arttırması 

7 • 7-936 tarihine rastlıyan Sah 
gtinil saat on dörtte lzmirde 
palancılar çarı•mnda 8 numa• 
rab majazada yapılacaktır. Bu 
artbrmada mahammea layme· 
tine bakllmıyarak en çok art-
tırana ihale edılecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taliplerin tayin edilen gün 
ve saatta mahallinde hazır bu
lunmaları ilin olunur. 

YILMAZ RAKISI 
YORGUNLUGUNUZU GİDERiR DİMAGINIZI DİNLENDiRiR HER YERDE BULUNUR 4S DEREeELİK EN NEFİS RAKIDIR 

lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşunada fdıbçılar HÜSEYİN BAHRi, ŞEKİP müskirat deposu. · TELEFON : 325& 

.. . --· - ------ __ _:__ -· --. ---=:...-.- . ---';:;>-- . .. .. • BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
y-..A.Z.&l.'1"' ; .A. ~. 

(lktilıas ~e letecme hakltl mah/uzdur) 

·----------------------------· -··-Osmaıih devleti ve mllttefik- karşısında eridi, lngiltere ile 
leri umumi harpten mağlüp ola- Fransa bir hayli uğrqbktan 
rak çıkmışlardır. ve bir çok telefat verdik-

bogazında seyrüse er serbestisi 
esasını vaz eyledi. Yalnız harp 
gemi ve tayyareleri bazı tah
.didata tabi tutuldu. 

Bu gemiler boğazlardan geç
meleri için lizım olan zaman· 
dan fazla bir müddet boğaz· 

larda duramıyacaklardır. 

3 - Çenakkale ve lstan
bul boğazları ile lmroz, 
Bozca ada, Semendirek ve 
Limni adaları gayri askeri 
bir hale ifrağ edilmiştir. 

C" .. Zt* 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baua yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

1969 (1366) 

Ôdemit Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Aydanın Hasan efendi ma
hallesinde oturan terzi Suat 
karısı Melihanın evinde iken 
Mayıs 936 ayı içinde vefat 
eden Ôdemit Birgi nahiyesinin 
Saraybey mahallesinin 100 nu
maralı hanesinde kayıtlı ölü 
yüzbaşı Osman karısı ve Paşa 
zade Ali pata kızı 1275 do
ğumlu Ayıenin varisi tarafın
dan metrukitının defterinjn 
tutulması ve h:rekenin tasfi
yesi taleb edilmiş ve bu işin 

kanuna uygun görülerek mü
teveffiyenin menkul ve gayri 
menkul emval ve emlakinin 
tesbitine mahkemece başlanmış 

Yukarıda görnldüğil veçhile ten sonra boğazlan açmaia 
Paris koı;ıf eransında ve Berlin muvaffak olamıyarak çekil· 

1 - Ticaret gemi ve tayya· 
relerinin sulh ve harp zainan• 
lannda boga.zlardan geçmeleri 
serbesttir. Yalnız Türkiye mu· 
harib bulunduğu zamanda dür 
man gemi ve tayyarelerinin bo
gazlardan istifade etmemesi 
için lüzum göreceği tedbir]eri 
almak hak ve salahiyetine ma
liktir. 

2 - Harp gemi ve tayya
releri sulh zamanında boğ-az
lardan geçebildikleri gibi harp 
zamanında da Türkiye ile mu
harip olmıyan devletlere ait 
harp gemiJeri boiazlardan ge· 
çebileceklerdir. 

4 - Bir Türk mümessilinin 
riyaseti altında boğazlar muka· 
velenamesini imza eden dev· 
letlerin mümessillerinden mil· 

__ _. .. _ _, __ imi__ olduğundan mezbure Ayşeden 

DOKTOR kongresinde karşı karşıya gel- meğe mecbur kalmıtlardır. 
rniş olan lngiltere ile Rusya Mondoros mütarekesi ertesinde 
urnumi harpte Fransada 'bera- ise galipler mUstahkem mevki-
ber oldukları halde yan yana lere vazıyed eylediler. 
Yürümüşlerdir. Osmanlı devleti 1923 Loıan konferansı Ça-
Urnumi harpte, pek tabii ola- nakkale ve lstanbul boğazlan• 
tak, boğazlan kapadı ve onla- nm tabi olageldiği esas ve 
rın hücumlarına karıı müdafaa kaideyi tamamiyle değiştirdi. 
eyledi. lngiltere ve Fransanın Lozan ıulh muahedesinin 
Boğazları açmak için deniz ve yirmi üçüncü maddesiyle bu 
kara kuvvetlerile Taki olan bil- muahedeye merbut bogazlar 
tun hücumları kah- mukavelesi Çanakkale bogazı, 

Şu şartla ki bir devletin Ka
radenize geçireceği donanma 
kuvveti bu deniz.de sahili •>lan 
devletlere ait ve Karadenizde 
mevcut bulunan en kuvvetli 
donanmaaın kuvvetini geçemi· 

·r. 

rekkeb olarak Istanbulda tesis 
ediJen bir komisyon harp gemi 

ve tayyarelerinin boğazlardan 

geçrnesi hususlarına bakmakla 
mükellef tutulmuıtur. 

Lozan konferansının boğaz· 
lar için v8!eylediği usul bun
dan ibarettir. Bu usul Türkiye 
cumhuriyetinin pek haklı bir 
talebiyle bugiln Montrl konfe
ransında değiştirilmek üzeredir. 

-BiTTi -

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde haatalannı 
kabul eder. ( 3436) 

alacaklı ve borçlu olanlarla 
elinde Ayşeye ait mab bulu
nanların bir ay zarfında Öde
miş sulh hukuk hakimliğine 
müracaat a terekeye ait elle
rindeki malları ve müteveffa
ya olan borç ve mütevaffada 
olan alacaklarını bildirilmeleri 
ve aksi halde haklarında ka-
nunu medeninin 566 ve 557 
maddelerine tevfikan muamele 
ifası lizımgeleceği o kanunun 
558 inci maddesine te~kan 
ilin olunur. 1953 (1364.._):: ............... ~-



Sebll9 a 

iLAN 
Sağır dilsiz ve körler müessesesi 

satın alma komisyonundan: 
Karşıyakadaki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik 

ihtiyacı olup ilişik listede isimleri ve miktarları yazılı 31 kalem 
erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuştur. 

4-7-936 tarihine rasthyan cumartesi günü saat tam 9,5 da 
ihalesi yapılaca~ından isteklilerin ihale günü sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünde müteşekkil bulunan komisyona gelme
leri ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün müessese mü
dürlüğüne müracaat1arı ilan olunur. 
Cinsi en az en çok 

Ekmek 1 nci 
l<o. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 
Tuz 
Salça 
Pirinç Tosya 1 nci 
Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Kuru fasulya 
Nohud 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahana 
Tomates 
Prasa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlican 
Limon 
Odun kömürü 
Kok kömürü 
Pamuk Prese 1 nci 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

1.000 
600 

8.000 
1.200 
1.000 

400 
1.300 

400 
600 
500 

4.500 
3.500 
3.000 

10.000 

12.000 
2.500 
1.700 
1.000 

500 
400 
100 

1.700 
250 
200 
350 
700 
400 
600 
800 
400 

1.200 
800 

10.000 
1.500 
1.200 

500 
1.500 

500 
700 
600 

5.500 
4.000 
4.000 

14.000 
1.260 kilo 

20-24-28---2 

Muhammen kıvmet 
Ura K. 
1290 
1000 

425 
800 
215 
15 60 
17 50 

391 
50 
4~ 
87 50 
56 
60 

157 50 
248 

28 
120 
160 
125 
112 50 

90 
50 

150 
25 
56 
30 50 

187 
80 

140 
455 
589 5 

1758 (1272) 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
lzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 mali 

yılı sonuna kadar yirmi bir bin 800 lira muhammen bedelli bir 
senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
uaulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17-7-936 Cuma günü saat 15 de lzmir Ceza 
evi Mndnriyet makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 17 inci Cuma günü bir saat evvel yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat makbuzu ile teklif mektupları 
MüdOriyete teslim etmiş bulunacaklardır. 

3 - Şartname istenildiği takdirde ceza evi Müdüriyet maka
mından alıp okuyalirler. 

28-2-6-10 1901 (1337) 

iz mir Emrazı • hastahanesi sarı ye 
başhekimliğinden : 

Hastahanenin 1936 Mali yılının on bir ayına aid aıağıda mik-
tan ve tahmini fiatlan ve muvakkat teminab yazılı muhtelif ib-
tiyaçlan açık eksiltmeye konmuıtur. Şartnameler hastahane baş 
hekimliğinden alınır. Eksiltme 3 Temmuz 936 tarih cuma günli 
saat onda Tepecikte Emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatları nakid olarak verecekler eksiltme gününe 
kadar vilayet veznesine yabracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiab Mikdarı teminatı Cinsi 
Lira kuruı Kilo Lira kuruı 

4500 7 60 Kalın buğday kepeği 101 25 
435 2000 32 65 Pirinç Tosya 
187 50 15000 14 06 Odun 
320 400 23 Sadeyağı 
183 600 13 72 Sabun 
15' 90 600 11 77 Toz ıeker 

1015 35000 76 12 Kok kömürü 
1290 12000 96 75 Ekmek 
2560 6400 192 Et 
550 5500 41 25 Süt 
420 2800 31 15 Yoğurt 
60 800 4 80 Patates 

120 800 9 60 Kuru soğan 
50 200 3 75 Taze bamya 

100 1000 7 50 " fasulye 
150 1400 11 25 Patlıcan 
162 50 1300 12 18 Domates 

11-18-25-2 1593 (1082) 
ı:-: : \ 

1 L A N 
l.tmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışhk 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasmda satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarHfet itibarile herkesçe malum olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha tayıiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddui 

Yünlü mallar azan F. Kandemiro .. lu 

Salihli Kurşunlu Banyolari 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salih Ji istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere İnsan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına >atak~ 
sız 1 ind 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

. • • _..cil!c 
-. ~' •. t i I 

sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
fizerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalannda arayınız. 

lzmir Mm: Emlaki müdüriyetinden: 
Satış sıra No. Lira 
391 ikinci Karantina Sami S. 15 eski 13 taj numaralı ev 80 
397 Balçova Ilıca deresi Balçık Havi mevkiinde 32 armut 

45 zeytin ağacını havi 27 dekar 570 metre murabbaı tarla 270 
399 Pınarbaıı eski sidi mahallesinde 36 kay numaralı ev 85 
400 ,, Çarşı içinde 211 ve 212 numaralı dilkkanlar 100 
401 ,, Orta mahallede 44 köy numaralı ev 40 

402 ,, Eski Sidi maballe;inde 25 köy numaralı ev 40 
403 ,, ,, ,, " 19 mukarrer ,, ,, 120 

404 " " ,, " 38 köy " " 80 

405 ,, " " ,, 19 " " " 80 
406 " ,, " " 22 " " ,, 100 
407 " " " " 21 " " ,, 40 
408 " " " " 26 " " " 80 
409 " " " " 23 " ,, " 150 
410 " " " " 18 " " " 60 
411 ,, Çarşı içinde 205 nöy numaralı dükkan 60 
412 Karataş Aras S. 24 ve arkasında 30 A numaratajlı ev 400 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek ıartile on bet gtin müddetle 

arhrmaya konmuıtur. lhaleai 9.7 .. 936 Perıeaıbe g6nli saat 17 
dedir. Ahcılann Milli EmJ•k mtıdllriyetiDe mGracaatJan. 

• • , _ • • 

1 

24-2 1820 (13o0) ) 

..... a ıemmuz ı••• 

- Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyorsun? Bir kaşe 

GBIPl~ 
Al da hemen kur.tul ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağnlarını i . . 
E şaşılacak derecede süratle geçirir 5 . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, ............................................. j 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Adres: Tilkilik yeni lzmir eczaneai TELEFON : 2067 

,.... ., 
'/ " 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIB 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna, 
Köstence Jimanlan için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An
vers, Rotterdam, Amıterda111 
ve Hamburg Jimanlarr için yük 
alacakbr. 
SVENSKA ORIENT Linien 

NORDLAND motörü elyevm 
limanımızda olup 25 haziranda 
Rotterdaıu, Hamburg, Bremen 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburr, Oslo ve lskandi
navya Umanları içil\ yük ala
caktır. 

HEMLAND motörü 6 tf'm
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, GoteburK 
Oslo ve lskandinavya timanlan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzdf\ Pire, Malta 
Marsilya ve Banelone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
aceota mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Pariı fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
HaataJarını ber gün sabah 

aaat dokuzdan baıbyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurluiundan: 

(Hüseyin Kayın) ticaret un
vanile lzmirde fekercilerde 26 
numarada her türlü mobilye 
üzerine ticaret yapan Hüseyin 
Kayının işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin l 715 numarasına kayt 
ve tescil edildiği iJaıı olunur. 

'1362) 

lznalr sıcill ticaret me
murıunundan: 

lzmirde Karantinada demir 
sokağında 16 numarada Kava
lalı Mustafa Ramiz unvanı al
tında tütün ve saire ticaretini 
yapmakta iken bu kere ( R, 
Erimer ) unvananı almış oldu
ğundan işbu yeni ticaret unva-
01 ticaret kanunu hükümlerine 
göre aicillin 1713 nemaruana 
kayt ve tescil edildiği ilan olu-

1966 ( 1365) 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 

1 

MACEDONIA vapuru elyevm 
Jimanımızda olup Anvers. Rot
terdam, Hambarg ve Bremen 
Jimanlanna yfik kabul ~etmek
tedir. 

DELOS vapuru 7 tem-
muzda bekleniyor. 11 temmuza 

kadar An•ers, Rotterdam,Ham 

burg ve 81'emen limanlarına 

yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 teuımuzda 

bekJeniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anver.sten yük çıkaracakbr. 

ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuıa 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXAMINER vapuru elyevm 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMOOR vapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor. Nev
york için yük alacakbr, 

••&•• 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 

KENMORE vapuru 1 tem

mnzda beldeniyor.Burgaz, Var
na. Köstence, Galatı ve Braila 

limanlan için yllk alacakbr. 

•• 181 ·-
ARMENT H.Scbuld- Hamburg 

DUBURG vapuna 29 hazi-

randa Hamburg ve Anvera li
manlarından tabliye için bek

lenmektedir. 
Anvert, Rotterdem,Hamburg 

ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

•• t8I ·-
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA mot6ril tS tem· 

muza doğru beklenmekte olup 

İskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanlara için yük 
kabul edecektir. ....... 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 8 tem-

muzda ,Köıtence, Sulina, GaJas 

ve Galatz aktarma•• Belgrad, 
Budapest, Bratislava, Viyana 
için yiik kabul edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapeat 
BUDAPEST motörü 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No-

visad, Bud:.apest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlanna yük 
alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri •e navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taalıb.üde gi
ritiJmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
z.. & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

,,...,,. . ... .,., 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

Her iki otelin müateciri Tüklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sewdiren bay Omer LUl
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
.Uidir. Kırk bir senelik tecr6beli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

Oliver .Ve Şii. 
UMlTET 

Vapur Acen~a~ı 
CENDELI HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve HuJJ içiu yük alacakhr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve G~ov kin yük 
alaca~br. 

DRAGO fapura temmuz or
talarında Londra, Hutl ve An
versten i'eJip yük ~ıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yfik alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutscbe Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da l-lamburg, ve Bremenden 

• • Doktor operatör 

Cevad Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 ten 
6 ya kadar İkinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıklıkları, dBztabaa 
ilh ba11talıkları en aoıı orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Tele fon evi · 3203 

• •• 
gelip ylik çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değiıiklikJerindeo me 
suliyet kabul edilmez. 

A.N9T .A.L Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi· 

lzmir Şubesi 
il'' Dl i MK'AM 

Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telgraf - ANT AN BAR 
'il iZ -

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon itleri yapar 
Tiirkiyenin bilumum liman ve iatasyonlannda ıube ve 

acenteleri bulunan genif teıkilitb bir kurumdur 
16-26 (1223) 

BAYANLAR 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük için 

Eczacı başı S. Ferit 

ŞIFA. 
Eczanesi 

IÇiN 

....................................................................... - -
E TAZE TEMiZ UCUZ ~ . -. . 
E IIAC E . . 
~ HAMDİ NÜZ~IET . 
• . 
= Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu ham karttsıuda 

....................................................................... 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Fiillerin 
pek çok çeşitleri, ufak bti
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan •e hepiniz~ lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbalan, sivrisinek müca· 
delesi için her evde bulun· 

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he:- nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur "Arti" kumaı 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi g5rmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra dlşlerinızt 

ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

iyi diş macunu vardır. 

-·-~· .. ~ d4f~·i'u/nt'4,.f·C:, ""uuu.._ 6(,,ı,.,_ cUi· 
'/44 "f-t:.wt .. 4u oGı.c.. <AL;~ la.:4lz •• ..;ı......-~ . 

. , 

ı PEALODENT 
. - -- - - . . - - -~ 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
b,lar için lzmirde Salıhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve j. C . . Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

1····n··A··o··y··· ····ı~·ı··N····ı . . . . 
··• [)i~lerirı •·•··························•·············•······•····••····••••• ----
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A 
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Çiirıkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla· 
ra sağlamlık ''erir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

................................................................................... , 
~Fakat günde iki defa kullanmak şartile ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fenni 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNi SÖZLÜK 
Altın, nikel, yal, elektroviz, seUoloit bu baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uıaktaı 

veya yakından ber türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlükleri)~ 
güneı ve toı gözlükleri, ile bütün opkitmin bütün icabatJ. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 
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• 
• 1 

Milletler cemiyeti asamblesinde dünkü konuşmalar 
• 

crı 

Leon Blum, en ve Litvin f 
verdiler. M. cemiyetinin ısl hı 
Cenevre 1 ( Ô. R ) - Mil

letler cemiyeti asamblesinde 
bugün bir çok delegeler nu
tuklar vererek hükumetlerinin 
zecri tedbirler meselesine kar
şı vaziyetlerini anlatmışlardır. 

Bunların arasında en ziyade 
kayda değerli olan sabah Fran
sız Başbakana Leon Blum ve 
öğleden sonra lngiliz dış işleri 
bakanı Eden ve Sovyet birliği 
dış işleri halk komiseri Litvi
nof tarafından yapılan beya-
nattır. 

BLUMUN SÖYLEVi 
Blum sabah celsesinde rad

yo ile yayılan nutkunda, zec
ri tedbirlerin kaldırılmasına 
Fransanın muvafakatını bildir
dikten sonra, bilhassa Milletler 
cemiyetinin daha müessir kılın
ması için lazım gelen tedbirler 
üzerinde ısrar etmiştir, Blum 
demiştir ki: 

"Son zamanlarda iki elim 
hadise karşısmda bulunduk: 
milletler cemiyeti paktının ih
IAb ve bir muahedenin iblah. 
Her ikisi de hakka mugayır 
bir fiili vaziyet ihdas etmiştir. 

Habeş meselesi, bu fiili vazi-
yet hasebile, Cenevrede halle· 
dilemiyecek bir şekil almıştır. 
Bu meselede Fransa hakkın 
bükümranhğinı, sulh arzusile 
telif etmek ister. Fakat hiç bir 
suretle bir taarruz hareketini 
akdedemez. Şimdi hakiki sulh 
meselesi milletlerin önündedir. 
Bunlar, milletler cemiyetini 
yeni bir safhaya çıkarmağa 
hazır mıdırlar? B•ı maksadla 
müşterek bir gayrete hazır 

mı dırlar ? Milletler cemiyetini 
ihya etmeğe niyetleri var mıdır? 
Önümüzde büyük güçJükJer 
vardır. ltalyan muhtırasının bu 
güçlükleri azaltmak için bir 
hizmet hissesi ihtiva ettiğini 

memnuniyetle gördüm. Sual 
listesine verilecek Alman ce
vabmın ayni neticeye varaca
ğım umarım. Eğer böyle ol
mazsa, sulh daima tebdid ha
linde kalacakhr. 

Sulhu Milletler cemiyeti ve 
kollektif emniyet kadrosunda 
tahkim edecek müşterek ir:sde 
ve müşterek gayret karşısında 
inanmak istemem ki bir tek 
devlet çıksın da: "Ben buna 
iştiraki reddederim ve bu 
reddimle işte bütün milletleri 
ıilihlı kalmağa mecbur ediyo
rum!,, desin. Bunun için hiçbir 
tehlüke feryadı yapmıyacağım. 
Bir emniyet inanile nutkumu 
bitirmek isterim. 

MiLLETLER EMNiYET 
iSTiYOR 

.. Her delegasyonun arkasın
da bir hükumet ve her hüku-
metin arkasmda yaşıyan kadın 
ve erkeklerden mürekkep bir 
milJet vardır. Bunlarıo hepsi 
ayni duyguyu beslemektedirler. 
Bütün bu adamlar, yarın için 
emniyetle dolu olarak başlarını 
yastıklarıoa dayayabilmek is
terler. Milletler cemiyeti hep-
ıinin beslediği ümidin en yük
sek ifadesidir. Hepiniz bu ru
hun size verdiği kudretten 
kuvvet toplayınız . ., 

Asamble öğleden sonra tek· 
rar saat 16 da toplanmıştır. llk 
söz alan cenubi Afrika birliği
nin delegesidir. Demiştir ki: 

CENUBi AFRiKA 
DELEGESi 

- MiJletler cemiyeti Habe-

litvino/ Dr. Arasta görıişüror 
şistanın ilhakını hiç bir suretle 
kabul edemez. Böyle bir em
sal teşkilinden milletler cemi
y~tinin sakınması laz>mdır. Hü
kumetim bütün devletlerce 12 
son kanun 1935 de karar ve· 
rilen müşterek harekete deva
ma hazırdır. Zira kat'i kanaatı 
vardır ki ancak bu siyaset mil
letler cemiyetini bir emniyet 
vasıtası olarak muhafaza ede
bilir. Zecri tedbirlerin muha
fazası milletlerin korunması 
için biricik çare olarak tavsiye 
ederiz. 

KANADA DELEGESi 
Sonra, Kanada delegesi söz 

almış ve Milletler cemiyetinin 
sulhu muhafaza için kuvvete 
dayanabileceği tezine hükume
tinin daima muhalefet ettiğini 

hatırlatarak koUektif emniyet 
teşebbüsünün akametine tees
süf etmiştir. Bu şartlar içinde 
Kanada hükumeti zecri tedbir
Jerin kaldırılmasından başka 

çıkar yol görmemektedir ve 
müzaherete hazırdır. 

EDEN SÖYLÜYOR 
Üçüncü olarak lngiltere de

legesi ve dışişleri bakanı Eden 
söz almış ve şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Dün imparatorun, hepi
mizde sempati hisleri uyandı
ran vakarlı beyanatını dinle
dik, Hiçbirimiz, Asamblenin 
bu devresine saik olan ahvali 
memnuniyetle telakki edeme
yiz. Bu şartlar hepimiz için 
acıdır. 

Zecri tedbirler, bütün azalar 
tarafından, müessir olacağı 

ümidiyle tatbik edildi. Fakat 
bunlar tesirsiz kalmıştır. Tatbik 
esası olan şartlar tahakkuk 
etmemiştir. Askeri hadiselerin 
inkişafı ve Habeşistandaki ma-
halli vaziyet zecri tedbirleri 
neticesiz bırakmıştır. Eğer zecri 
tedbirler Habeşistandaki vazi
yeti değiştirmeğe elverişli olsa 
lngiliz hükumeti bunları muha
fazaya ve hatta teşdide, 
diğer milletlerle birlikte, ha
zır bulunacakh. Fakat Habe
şistanda hasıl o!an vaziyet 
hasebile zecri tedbirlerin tat
biki lüzumsuz kalmıştır. Ancak 

1 

askeri bir hareket vaziyeti 
böylece değiştirmek imkanını 
verebilir. Dünya vaziyeti hase
bile hiç bir hükumetin böyle 
bir teşebbüse giri~mesi imkanı 

dır. Fransa Başbakanının nut
kunda, bDkftmetinin Milletler 
cemiyetinin otoritesini yeniden 
sağlamlaştırmak itine azimle 
devam niyetinde olduğu hak-

Milletler cemlydi asamblesl bir toplantıda 

pımız etrafımızdaki istikbale 
aid kararsızlık sebeblerini bil
mekteyiz. lngiltere milletler 
cemiyetini takviye edecek her 
teşebbüse iştirake hazırdır. 

yoktur. Bu şartlarla zecri ted· kındaki fıkrayı alaka ile din- Daha bir devrede bunun için 
birlere devam hiç bir netice ledim. fikir teati edebiliriz. Fakat 
veremez. MUVAFF AKIYETSIZLIK bütun devletlerin meseleyi 

FETH KABUL EDiLMEZ SEBEPLERi · d · t dk'k 
B d'bid. ki ) d k. ınce ~n ınceye e ı e va· 

"Fakat lngiliz hükumetinin e ı ır , ıon ay ar a 1 k't b im 1 ı~ d B 
f 'k · b bl H b · h~di 1 d b' lb d . ı u a arı uzım ır. unun ı rmce u asam e a eşıs- a se er en ır ret ersı · · b l · E l l d . • f ıçın u mese eyı y u evre· 
tanın Italya tarafmdan fethını çıkarmağa mecburuz. Muva -
~ ~..<0'.27"'~.oZYJ..ZZZ-..D.7?!!?7«'~WMııırftlSY.Y~ sinin ruznamesine yazmamızı 
rr teklif ederim: 

Necaşi soruyor 
Milletime ne cevap vereyim ? -·-·-·· Cenevre, 1 (Ô.R) - Neçaşi: Milletler cemiyeti asamble· 

s"nde, asamble başkanının müsaadesi ilzerine amhari lisanile 
nutkunu vermiştir. Nutuk Fransızca ve lngilizceye tercüme 
edilmiştir. 

ltal yan taarruzunun ne gibi şartlar altında yapıldığını 
sayan Necaşi demiştir ki : 

-
11 MiHetler cemiyetine itimat ettim. Çünkü cemiyetin 

t&ahhütlerini yerine geticeğini zannediyordum. Italyan tay
yarelerinin tonlarca iperit atmak suretile telefata sebebiyet 
verdiklerini görünce insanlığımdan iğrendim. Bu yüzden 
binlerce kişi öldü. 

Ben buraya bizzat; bu harp fecaatleri hakkında malumat 
vermeğe geldim. 

MiJletler cemiyeti mukavelesine hürmetleri olduğunu teyit 
eden, fakat bunu yapmıyan bazı hükumetlerin hareketleri 
beni hayal sukutuna uğrattı. Zecri tedbirlerin kaldınlma
sından derin b r teessürle haberdar oldum.Biz Habeş milleti 
namına elli iki devletten bize resmen vadettikleri yardımı 
istiyoruz. Size soruyorum:Ben milletime ne cevap vereceğim." 

'~;,ıUA7//.... rz::?fr.LDZ 'VZZJ# 
biç bir suretle kabul edemez.,, fakiyetsizliğin sebebleri ne ol-

Eden Bundan sonra 22 Son duğunu aramalıyız. Bu nokta-
kanunda lngillz hükumetinin nın MiHetler Cemiyeti için ha· 
irtibat komisyoouna bir muh- yati bir ehemmiyeti vardır. 
bra göndererek 16 mcı mad- Fransız başbakanmın dediği 
denin tatbikile alakadar olarak gibi milletler kendi bayati men-
lngiltere ile diğer bazı devlet- f aatlerini alakadar etmiyen 
ler arasmda teati edilen karp meselelerde tehlüke altına 
şdıklı yardım teabhüdlerini bil· girmeğe mütemayil değillerdir. 
dirdiğini hatırlatarak demiştir Halbuki ideal sulh için her 
ki : milletin böyle bir tehlükeyi 

- 12 inci maddenin tatbi- göze aldırması lazım idi.Blum'un 
kindan ileri gelen bu teminatı dedıği gibi, silahların tahdit 
lngiliz hükumeti, z.ecri tedbir- edilmiş olmaması bu idealin 
]erin lağvına rağmen devam tahakkuk etmemesine sebep 
edecek olan kararsızlık devrin· olmuştur 
de muhafaza eder. Zecri ted-
birlerin lağvı milletler cemiyeti 
hakkmdaki fikirlerimizin terki 
değildir. Tarih, her teşekkülün 
tahakkuku için ne kadar gay .. 
retlere lüzum oldu~unu göste
rir. Şimdi Milletler cemiyeti 
için bir jhvJ1 ~,.lh~ 01 ..... ,ı ...... ı,_ 

VAZiFEMiZ 
Vazifemiz giriştiğimiz ışı 

brakmak değildir. Ancak mil
letlar cemiyetini kendinden 
beklenilen işi görebilecak şe
kilde takviye etmektir. 

Italyan - Habeş ihtilafı mü-
-' ... : .. J.~..t!., • v•ı •• -~ ,..,... ..... ,_ "'\ ,,_,,__.., "'*• .... A..,.. 

Konseyin başkanı olarak 
bütün delegasyonlarla yapbğım 
temasta burada hazır bulunan 
devletler arasında bu meseleye 
aid fikir birliğini görmekle 
memnun oldum. Bu fikir birliği 
birçok meselelere de tatbik 
edilmektedir. 

lngiliz hilk6metinin siyaseti, 
kendi hesabına, MiJletler cemi
yetine dayanmakta devam et
mektedir. Ona karşı emniyet 
ve inanımızı muhafaza etmek
teyiz. 

LITVINOFUN NUTKU 
Edenden sonra Sovyet dış 

işleri halk . komiseri Litvinof 
söz almış ve ltalyan • Habeş 
ihtilafında hnkümetin hattı ha
reketini hatırlatarak ancak Mil-
Jetler cemiyeti pakbna riayeti 
sebebile irtibat komisyonunun 
hazırladığı işe iştirak ettiğini 
hatırlattıktan sonra demiştir ki: 

AKADEMi iSTEMEYiZ 
- Fakat hadise karşısında 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Farsztı kaçırmayın•~ . . ~ 

• • 
1 

alınmış olan ·tedbirlerin yeni
den tetkiki vakti gelmiş
tir. Önümüzde bir hakikat var· 
dır. Zecri tedbirler netice elde 
etmeğe kafi gelenıemiştir. Bu
nun için daha vahim tedbirl~r 
lazımdır. Bunlara, askeri bir 
hareketle iştirake ise kimse 
hazır değildir. Madam ki böy
ledir, zecri tedbirlere devam 
lüzumsuzdur. Milletler cemiyeti 
azalarından birinin arazi emni· 
yeti ve siyasi istiklalini koru· 
makta aciz kalmıştır. Fakat 
bunun kabahatı on altıncı mad
dede c\eğiJdir, iyi tatbik edil
memesindedir. Milletler Ce
miyetinin islahına lüzum yok• 
tur. Eğer bu ıslahat, 10 ve 
16 ncı maddeleri taarruz ni• 
yetlerine engel telakki eden 
bazı devletleri tekrar sosye• 
teye sokmak içinse bu şekilde 
umumiyet kesbedecek bir mil· 
letler cemiyeti, bir akademiden 
başka birşey olmaz. Milletler 
cemiyetinin istikbali, bazı hn
kOmetlerin hususi arzuları-

na değil, fakat milyonlarca 
ve milyonlarca insandan te-
rekküb eden mitıetlerin ar· 
zularına tibi olmalıdır. Ben 
mahdud, fakat taarruz kurban
larına yardım etmeğe çalışa• 

cak bir sosyeteyi, umumi, fa• 
kat taarruza gözyumacak bir 
sosyeteye tercih ederim. Em .. 
niyetim vardır ki, Milk:tler Ce• 
miyeti istiikbalde dah:ı iyi ne· 
tice alacaktır. Şüphes"z pakt 
kusursuz değildir. l :aranhk 
noktalan, vuzuhsuz noktalan 
vardır. Fakat bunun için onun 
islab edilmesine değil, sadece 
tasrih edilerek takviye edil
mesine lüzum vardır. Diğer 

taraftan taarruz vaziyeti o su• 
retle kat'i olarak tarif edilme
Jidir ki derecesi ne olursa ol• 
aun, her taarruzun mutlak 
zecri tedbirlerle karşılaşacağı 
kanaatını uyandırmalıdır.,, 

•••••••• 
Sulh. tehlükede 
Cenevre, 1 (Ö.R) - Blum 

nutkunda sulh için bütün mil• 
Jetlerin bir tehlüke kabul et• 
meleri lazımgeldiğini, kollektif 
emniyet işini silahsızlanma işilo 
birleştirmeğe lüzum olduğunu, 
Fraosanın hakka olan bağhlı• 
ğını sulh arzusuyle telif etmek 
istediğini, fakat hakkı harpla 
tamir etmek teşebbüsüne giri· 
şemiyeceğini söylemiştir. 

Cezairde hadiseler 
Cezair, 1 (A.A) - Şimal 

Afrikasında buı hadiseler vu· 
kubulmuştur. Oranda milliyet
perverlerle halk cepheleri ta
raftarları arasında çıkan kavga 
neticesinde bir ölü bir kaç 
yarah vardır. 

Kosantinde 400 grevci bir 
treni taşlamışlardır. iki jandar~ 
ma mukabele ederek grevci· 
!erden birini yaralamışlardır. 

Kostantinin iki muhalıf par· 
tisine mensup gruplar arasında 
bir kavga çıkmışbr. Bir polis 
komiseri yaralanmıştır. 


